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تــســارع بــعــض اجلــهــات الــزمــن حملــاولــة طــي أثــار 
الصلب،  احلــديــد  مــن  أطــنــان  اســتــقــدام  فضيحة 
التاريخ  شوهت  مشاريع  يف  واستخدامها  باملاليير، 
ترقيعية..  أشغال  عبر  الرباط،  للعاصمة  العمراني 
تتطلب  والتي  أحد،  بها  يسمع  لم  التي  الكارثة  لكن 
املوجودة  الطوابق  يف  يحدث  ما  هي  عاجال،  حتقيقا 
يف  »غامضة«  شقوق  ظهرت  فبينما  احلديد،  ركــام  حتت 
مرآب محطة القطار »الرباط املدينة«، حتول املرآب الثاني 
القريب من إمبراطورية »السي. دي. جي«، إلى خربة تفوح 
منها روائح نتنة، ال حتتمل، نتيجة تسربات »الواد احلار«، 
والغريب يف األمر، أن هذه املرائب، وزوارها يقدرون باملئات، 

تستمر يف العمل والتحصيل.. دون توضيحات.    مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

بنموسى يقترح على المغاربة انتظار تحت األضواء
النموذج التنموي إلى سنة 2035 هل تـتحول محاولة إسقاط الحكومة تحليل إخباري5

إلى محاولة إلسقاط الدولة ؟ 14

الضائعةكواليس الحقيقة  عبد النباوي: أليس القاضي هو 
من ينصف المظلوم أمام الظالم ؟ 

»بين السرجان الحيحي«..
228 والمهدي بنبركة
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الحكومة تستنجد بالعرايشي 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

سيناريو جزيرة ليلى يكرر 
نفسه

التغطية على إفالس 
المغربية  القنوات 
بخلق »هولدينغ« 

إعالمي

هل يتحول الصراع 
مع إسبانيا إلى أزمة 

دبلوماسية مع 
االتحاد األوروبي ؟

46 ملف العددكواليس األخبار

البشعة  الجرائم 
خطر يهدد السلم 

االجتماعي

كــواليــس 
سـبــتة  أسـبــوع 

األســود

1724 متابعاتربورتاج

لم يعد السياق الدولي يسمح بمناورات كبيرة، لكن المغرب يواصل استعمال أوراقه 
بشجاعة غير متوقعة.. فبعد التصعيد ضد ألمانيا، خرجت الدبلوماسية المغربية بتصعيد 
جديد ضد إسبانيا، على خلفية استقبال زعيم البوليساريو بهوية مزورة للعالج، لكن 

التحذيرات انطلقت لتنبه المغرب إلى خطورة استعمال هذه الرصاصة األخيرة.. 
ألنه لن تبقى هناك أي خيارات لـ»اللعب« فيما بعد.

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 2021

أوريد يناقش 
السلطة والدين 

في المغرب 

الرباط. األسبوع

واملفكر  الــبــاحــث  يــواصــل 
رصيد  إغــنــاء  أوريـــد،  حسن 
بمؤلفاته  الوطنية  الخزانات 
تخلصه  بعد  عليها  دأب  التي 
ــاءة الــســلــطــة، حيث  ــب ــن ع م
»الدين  كتاب  مؤخرا  أصــدر 
باللغة  املغرب«،  في  والسلطة 
إلى  عاد من خالله  الفرنسية، 
الحسن  ــراحــل  ال املــلــك  عهد 
التي  والتغييرات  الــثــانــي، 
منذ  الــديــنــي  الــحــقــل  لحقت 
األمور  زمــام  الخميني  تولي 

بإيران..
ــد إحـــــــــدى أبـــــرز  ــ ــعـ ــ وتـ
إليها  وصل  التي  الخالصات 
أوريد، هي اعتباره أن ))املزج 
بــن الــســيــاســي والــديــنــي ال 
تحت  ســـوى  يــتــم  أن  يــمــكــن 
وهي  املؤمنن،  إمـــارة  ــار  إط
تباعد  صرفة  مغربية  مقاربة 
تمايز  وال  والسياسة،  الدين 
ــة((، وال  ــدولـ بــن الــديــن والـ
تجربتن  قراءة  الكاتب  يفوت 
تجربة  وهــمــا  مــتــمــايــزتــن، 

حزب العدالة والتنمية 
ــذي يــمــايــز بن  الـ
السياسي  الشأن 
مقابل  والديني، 
ــدل  ــعـ ــار »الـ ــيـ تـ
واإلحــــــســــــان« 
الذي يريد أسلمة 

الحداثة.

بقلــم               الطيب العلوي

من جاور الحّداد
 يكتوي بناره

بيت  من  بالقرب  أنه  العرب،  لدى  شعبية  رواية  تحكي 
به  ضاق  رجل  يقطن  كان  دّف،  أبا  ُيدعى  األعيان،  من  واحد 
مالية  مبالغ  استدان  أن  بعد  الحاجة،  عليه  واشتدت  الحال، 
الذي سكنه  البيت  فقرر بيع  يقَو على سدادها)...(،  لم  هاّمة 
ال  يطلب  الــذي  البيع  ثمن  أن  غير  عاما،  عشرين  من  ألزيــد 
كان  عرضه  الذي  السعر  أن  حيث  الــدار،  قيمة  مع  يتناسب 
الشراء  على  أحد  ُيْقبل  لم  وبذلك  الحقيقي،  الثمن  ضعف 
حتى  يطلب  الذي  الثمن  يخفض  بأن  أقاربه  فنصحه  طبعا.. 

تتوافد عليه طلبات الشراء، لكنه أبى أن يفعل.
للقيمة  مضاعفته  عن سبب  سأله  باألمر،  دّف  أبا  عِلم  وملَّا 
النقود  تلك  تبرر  ميزات  فيه  كانت  إذا  وما  للبيت،  األصلية 
بخمسمائة،  الــدار  أبيع  »إنــنــي  الــجــار:  فأجابه  املضافة، 
عشرين  قبل  الــدار  اشتريت  فعندما  بخمسمائة،  والجيران 
عاًما، لم أفكر إال في الجيرة الطيبة، حتى بعد زواج أبنائي، 
لم أفكر في بيع الدار بسبب الصداقة والعشرة التي جمعتني 
بجيراني، ولكن حاجتي غلبت رغبتي.. ولذا أبيع الدار بألف«.
وفور سماع أبا دّف بهذا الكالم، قرر أن يجنِّب جاره بيع 
املنزل، بتقديم املساعدة املادية الكافية قصد تسديد ديون هذا 
هنا جاءتنا  ومن  الــدار)...(،  بثمن  َنه  وثمَّ أَحبه  الذي  الرجل 

مقولة: »اختار الجار قبل الدار«.
والحاضر  املاضي  التقاء  نقط  مقاربة  في  انغمسنا  ما  وإذا 
ملواقف  املسِجلة  املخطوطات  من  واحــدا  يعد  الذي  املثل،  هذا  عبر 
نة ألحوالهم بتعابير ال ُتنسى)...(، سرعان ما  البسطاء)...(، واملدِوّ
ستتضح لنا كثير من االختالفات، مقارنة مع ما صرنا نعيشه اليوم.
خصوصا  الجار،  بحكمة  يربطنا  وما  يخصنا،  فيما  أما 
الحسن  ذلك  فقط وكما عبر عن  بل  لم نختر جيراننا،  وأننا 
فأوال  بجانبهم«،  هلل  »حشرنا  مداخالته،  إحدى  في  الثاني 
إلى  يميل  العموم  على  وضعه  يبقى  املغرب  للـه،  والحمد 
االستقرار رغم كل شيء)...(، والجهود املبذولة التي اطلعنا 
عليها من خالل تقرير النموذج التنموي الذي تم تقديمه للملك 
هذا األسبوع، تؤكد للجيران أن املغرب ليس للبيع)...(، وإذا 
العلني،  املزاد  في  نفسه  لعرض  قريبا  أحدهم سيضطر  كان 
الوافدين  باقي  فلنذكر  وشيك)...(،  اقتصادي  إفالس  بحكم 
على العرض املقبل، أن مجاورة املغرب قد ترفع، انطالقا من 

حكمة الجار، من رسوم التوثيق)...(.
لتبقى إشكاالت األيام األخيرة التي يتعايش معها املغرب، 
يتعاود«،  ما  فيها  »مــا  أخــرى  مــّرة  لذكرها  داعــي  ال  والتي 
بدأت حزازاتها تسود على  اكتست شكل حلقة مفرغة،  حيث 
مدى  على  ستدوم  وعواقبها  نتصور)...(،  مما  أوسع  نطاق 
نحو  الكبير«  النزوح  »يوم  أحداث  من  نعتقد)...(،  مما  أبعد 
سبتة، التي ذكرتنا بأحداث »ليلة الهروب الكبير« في السنة 
املاضية، وهلل وحده يعلم من أين جاءتنا هاته القوة الجديدة 
الالزم  من  والتي  التطبيق)...(،  في  والسرعة  التنسيق،  في 
شك،  بال  بااللتفات،  ــّرة)...(،  املـ هذه  جذورها  في  التحقيق 
منها  ينطلق  بدأ  التي  العنكبوتية  الشبكة  في  يقع  ما  إلى 
 8000 املشاريع، ألن  النوع من  لهذا  التخطيط بشكل منتظم 

شخص.. »ما يجمعها غير الُفم«.
هـــذا »الـــنـــزوح الــكــبــيــر«، وبــغــض الــنــظــر عــن مسلسل 
»بنبطوش« الذي طالت حلقاته)...(، لم يكن لألسف مالئما، ال 
من حيث الزمان وال من حيث املكان، فبعد أن عرقل الِصالت 
تتوقف  لم  عليه)...(،  هي  مما  أكثر  اإليبيرية  اململكة  مع 
حيث  األنــدلــس،  جيوش  أوقفت  التي  الثلوج  عند  ُحــّمــاه 
التي  باريس،  إلــى  ووصلت  األلــب  جبال  الحماوة  تخطت 
تم خطرا  الحدودية، ومن  املراقبة  تراخيا في  األمر  رأت في 
»تحفيزيا« لحزب الجبهة الوطنية اليميني املتطرف، في بلد 
على أبواب انتخابات رئاسية، وبما أن أيامنا صارت بعيدة 
كل البعد عن زمان أبا دّف، وأصبحنا في زمان »ُكلَّ ينش على 
ناريا  عمودًا  املاضي،  األسبوع  املغرب،  كلف  فاألمر  كبالتو«، 
عبر صفحات »لوموند« الفرنسية، التي أصبح املهتمون)...( 

قادرين على فك شيفرة كل حرف فيها بشكل مقصود)...(.
حاليا  إسبانيا  أن  هذا،  كل  من  يعلم  أن  الجميع  على  يجب 
مع  الحال  عليه  هو  مما  أكثر  األوروبي،  االتحاد  مع  ورطة  في 
بمثابة  يوم،  بعد  يوما  يبدو  أصبح  الذي  االتحاد  هذا  املغرب، 
حكيم  تنسيق  في  أمل  لبصيص  الحاملة  األخيرة«  »الرصاصة 
أبا  زمــان  من  آخــر  مثل  يقول  وكما  ألنــه  جيرانه،  بن  وعــادل 
روايات  وأن  خصوصا  بناره«..  اكتوى  الحّداد  جاور  دّف: »مــن 
مما  والقرون،  السنن  عبر  تفّردها  على  حافظت  القديمة،  العرب 
الحاضر  في  رواياتنا  بينما  النفوس)...(،  في  الوقع  قوة  أعطاها 
بدأت تختلف وتتنازع سيناريوهاتها، مع مرور الدقائق والساعات.

الرباط. األسبوع

منتدب  كــرئــيــس  ــه  ل ظــهــور  أول  ــي  ف
عبد  محمد  اختار  القضائية،  للسلطة 
الجدد،  القضاة  ضمير  مخاطبة  النباوي 
خالل حفل تخرج الفوج 43 من امللحقن 
الجدد، بداية األسبوع، حيث  القضائين 
رمزا  يجسد  باعتباره  القاضي  »إن  قال: 
بنظرة  املجتمع  فــي  يحظى  للقضاء، 
مختلفة، إذ تشترط فيه صفات ال تشترط 
أو املتولن مهاما  في غيره من املوظفن 
عامة، فينظر إليه الناس كما ينظر املريد 
وينأى  الخطأ،  عن  فينزهه  املصلح،  إلى 

مثالية  فــيــه  ويــفــتــرض  ــل،  ــزل ال عــن  ــه  ب
التدبير، والنزاهة  السلوك والعصمة في 
الحكم«،  فــي  ــصــواب  وال التقدير،  فــي 
مضيفا: »أليس القاضي هو املسؤول عن 
حماية حقوقه وحريات أمواله؟ أليس هو 
ويقتص  الظالم  من  املظلوم  ينصف  من 
الــذي  هــو  أليس  الــقــوي؟  مــن  للضعيف 
األحكام  ويصدر  الفصل  بالقول  ينطق 
باسم عاهل البالد؟ أجل هو كذلك، ولذلك 
في  يشترطه  ال  ما  املجتمع  فيه  يشترط 

غيره«.
القادم بتجربة كبيرة في  النباوي  عبد 
بعد  لكلمته  كان  العامة،  النيابة  رئاسة 
أخالقي، حيث نصح القضاة بلبس لباس 
محترم، واالبتعاد عن الشبهات، واجتناب 
وتالفي  بمهنتهم،  تجدر  ال  التي  األماكن 

العالقات التي تضر بسمعتهم، وااللتزام 
بتقاليد املهنة وأعرافها، والتقيد بمدونة 
دراستها  يتطلب  ما  وهــو  األخالقيات، 
أحكامها،  واستيعاب  معمقة،  دراســـة 
وأهدافها ومراميها، حسب نفس املصدر.
عبد  نصح  املــجــرب،  الخبير  وبلغة 
الخالصات  بتحرير  القضاة،  النباوي 
أن  مــؤكــدا  بها،  النطق  قبل  ــام  واألحــك
األمن  حماية  تتطلب  القضاء  في  الثقة 
تأويل  استقرار  يقتضي  الذي  القضائي، 
وتيرة  فــي  التسرع  وعــدم  الــنــصــوص، 
تغييرها، متى اقتضتها ضرورات الحياة 
الجيل  نصح  كما  املــعــامــالت،  وتــطــور 
اإلمكانيات  مــن  بــاالســتــفــادة  الــجــديــد، 
تكن  لم  والتي  لهم،  املتاحة  املعلوماتية 

متوفرة للجيل الذي سبقهم.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

عبد النباوي ينصح القضاة 

أليس القاضي هو 
من ينصف المظلوم 

أمام الظالم ؟ 

قيدوم االتحاديين يسترجع قيدوم الدستوريين

الراضي: أنا وابن عمي ضد الغريب 

الرباط. األسبوع

اإلطاحة  فــي  الــراضــي  إدريــس  فشل  بعدما 
محمد  الدستوري  االتحاد  لحزب  العام  باألمن 

السابق  القيادي  قــرر  ســاجــد، 
ــزب »الـــحـــصـــان«  ــ ــي ح فـ

عمه،  ــن  اب ــى  ال اللجوء 
الــراضــي  ــواحــد  ال عبد 
الـــقـــيـــادي الــتــاريــخــي 
ــاد  ــ ــح ــ ــزب االت ــ ــ فــــي ح
االشتراكي، وذلك بهدف 

ــة  ــق االنـــضـــمـــام رف
وأعضاء  منتخبن 
حزب  إلــى  آخرين 

»الوردة«
إدريــس  وعقد 
الـــــــــراضـــــــــي 

اجتماعا في منزل عبد الواحد الراضي، بحضور 
من  وأعضاء  الغرب،  جهة  في  جماعات  رؤساء 
بهدف  الــدســتــوري،  للحزب  الوطني  املجلس 
وضـــع الــتــرتــيــبــات الــالزمــة ألجـــل االلــتــحــاق 
وخوض  االشتراكي،  االتحاد  بحزب  الجماعي 
املقبلة  والجماعية  التشريعية  االنتخابات  غمار 

بشعار »الوردة«.
عن  ساجد،  من  الغاضبون  املنتخبون  وعبر 
حزب  إلى  االنضمام  في  رغبتهم 
ملتمسن  االشتراكي،  االتحاد 
ــواحــد  مـــن الــقــيــدوم عــبــد ال
ــي، إقـــنـــاع املــكــتــب  ــراضــ ــ ال
بطلبهم،  للحزب  السياسي 
حزب  في  األزمة  وأن  خاصة 
االتحاد الدستوري قد تطول 
من  أعضاء  تقدم  بعدما 
ــس الــوطــنــي  ــجــل امل
ومناضلن بشكاية 
ــة  ــ ــان ــ ــد األم ــ ضـ

العامة للحزب. عبد الواحدإدريس

عبد النباوي

أوريد

ّ





ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة 

التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي 
منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 

بانتظام ضمن هذا الركن.
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 2021

صور تنشر   ألول  مرة

المارشال أمزيان إلى اليمين 
يصافح الجنرال إدريس بنعيسى

تعريض أجهزة صحية  
بالماليير للتلف في جرادة

جرادة. األسبوع

جرادة،  مدينة  مستشفى  يعرفها  عارمة  فوضى 
بسبب قرارات غير مسؤولة، وال تتماشى مع الحالة 
التي تعيشها البالد جراء الجائحة، خصوصا وأن 
هذا املستشفى هو الوحيد الذي تتوفر عليه املدينة 
في منطقة العوينات، ويتوافد عليه يوميا عدد كبير 
من  بحرمانهم  مؤخرا  فوجؤوا  الذين  املرضى،  من 
املعدات،  بأحدث  املجهزة  األشعة  مصلحة  خدمات 
الوسائل  كل  وتسخير  التعسفية،  القرارات  أن  إال 
للضرب في كفاءة بعض األطر الطبية الساهرة على 
املرضى  وتحميل  إغالقها،  إلى  أدى  املصلحة،  هذه 
عناء التنقل إلى مدينة وجدة في ظل حالة الطوارئ 
والحالة االجتماعية املتأزمة التي تعيشها الساكنة.
ويبقى حل هذا املشكل من امللفات املطروحة على 
مكتب وزير الصحة شخصيا، ألنه هو الوحيد الذي 
أن  له  سبق  حيث  املستشفى،  هذا  مشاكل  يعرف 
بعد  العامة  النيابة  لدى  مسؤوليه  شكاية ضد  قدم 
وقوفه على كثير من الخروقات، إال أن الجائحة التي 
هذا  متابعة  عن  الوزير  ربما شغلت  البالد،  ضربت 
الصحة  وزير  مطالبة  إلى  الساكنة  دفع  مما  امللف، 

حد  ووضــع  مدينتهم،  إلــى  بالتفاتة 
التي  الفوضى  لهذه  عاجل  بشكل 

يعيشها املستشفى جراء تصفية 
الذي  الضرر  ورفــع  الحسابات، 
الطبية جراء  األطر  ببعض  لحق 
تقديم مغالطات ضدهم للنيل من 

سمعتهم.
األشعة  مصلحة  تجميد  إن 

بــن  ــن  ــ م مــشــكــل  إال  ــو  ــ ه ــا  ــ م
يعرفها  الــتــي  الــكــثــيــرة  املــشــاكــل 
عنه  تترتب  وقد  املستشفى،  هذا 
إصابة  حــالــه،  على  استمر  إذا 
صرفت  الــتــي  األجــهــزة  جميع 
للتلف،  املاليير  الــوزارة  عليها 

عن  الحديث  دون  هــذا 
ــعــريــض حــيــاة  ت

املرضى للخطر.

التغطية على إفالس القنوات المغربية بخلق »هولدينغ« إعالمي
الحكومة تستنجد بالعرايشي إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

أول وآخر مارشال في المغرب

الرباط. األسبوع

تم اإلعالن عن مشروع تحويل الشركة 
إلى   »snrt« والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
في   100 على  تستحوذ  قابضة  شركة 
املائة من رأسمال القناة الثانية »دوزيم« 
وزيــر  أعــلــن  بعدما  تيفي«،  ــدي1  ــي و»م
عثمان  والــريــاضــة،  والشباب  الثقافة 
إعالمي  »هولدينغ«  خلق  عن  الفردوس، 
الوطنية  الشركة  بقيادة  كبير،  عمومي 
لإلذاعة والتلفزة، التي يوجد على رأسها 

فيصل العرايشي.
املوحد،  اإلعالمي  املشروع  هذا  ويأتي 
القطاع  يعيشها  التي  اإلكراهات  ظل  في 
بسبب  الــبــصــري،  السمعي  ــي  ــالم اإلع
جائحة »كورونا« التي قلصت من مداخيل 
إشهار  أزمة  وخلقت  العمومية  القنوات 
القطاعات،  مــن  الــعــديــد  تــوقــف  بسبب 
لكن  والعقاري،  السياحي  القطاع  أبرزها 
خلق  من  اإليجابية  االنعكاسات  بالرغم 
إال  العمومية،  القنوات  على  »هولدينغ« 
املنافسة  قتل  إلى  سيؤدي  املشروع  أن 
التلفزي،  ــالم  اإلعـ فــي  منعدمة  الشبه 
قنوات خاصة  على ظهور  الطريق  وقطع 
تشجع  ــذي  ال الوقت  ففي  القطاع..  في 
من  العديد  خوصصة  على  الحكومة  فيه 
القطاعات واملؤسسات، وفتح املجال أمام 
مجاالت،  عــدة  في  الخارجي  االستثمار 

الــقــنــوات  لتوحيد  ــة  ــدول ال دعـــم  يــأتــي 
العمومية في مؤسسة واحدة، وذلك ربما 
يخيم  الــذي  اإلفــالس  شبح  من  إلنقاذها 
الذي  العاملي،  التوجه  بخالف  عليها، 
يروم خلق قنوات خاصة حرة لها القدرة 

على املنافسة خارج القيود. 
ــر الــثــقــافــة والــشــبــاب  ــ وكــشــف وزي
والرياضة عثمان الفردوس، عن تأسيس 
اإلعالم  وسائل  كل  تضم  قابضة  شركة 
لجنة  اجتماع  خــالل  للدولة،  التابعة 
بمجلس  واالتــصــال  والثقافة  التعليم 
القابضة  الشركة  أن  وأوضــح  النواب، 
لــإلذاعــة  الــوطــنــيــة  الــشــركــة  ستشمل 
والقناة  عمومية،  قنوات  و8  والتلفزة 
الثانية، و»ميدي 1«، وقال: »إن األهداف 
)الشركة  الــبــرنــامــج  لــهــذا  األســاســيــة 
جــودة  تحسن  فــي  تكمن  الــقــابــضــة( 
وتسريع  الوطني،  اإلعــالمــي  املنتوج 
مالية  هوامش  وخلق  الرقمي،  التحول 
الــقــطــاع،  هــذا  ــل  داخـ جــديــدة  وتقنية 

وترشيد النفقات الخارجية«.
وأضاف الفردوس، أن »املشروع جاء 

في ظل االنخفاض الكبير 
القنوات  ــوارد  مـ فــي 

لــصــالــح املــنــصــات 
وأن  ــة«،  ــي ــم ــرق ال

ــة  ــائ ــامل ب  84«
املغاربة  مــن 

يستعملون 
تطبيق 

يستعملون  مليونا  و15  الــواتــســاب، 
ــغــرام، مــا انــعــكــس ســلــبــا على  ــســت إن
القنوات الوطنية، حيث سجل انخفاض 
اإلعالنات،  من  الثانية  القناة  موارد  في 
ما ساهم في ارتفاع مديونيتها البنكية«.
هيكلة  أن مشروع  إلى  الوزير  وأشار 
منذ  دراســتــه  ــدأت  ب العمومي،  القطب 
عجلت  الجائحة  تداعيات  وأن  سنوات، 
ــوجــود، ومــن أهدافه  ال ــى  إل بــإخــراجــه 
وتحقيق  اإلعالمية  »الجودة  الرئيسية 

إعالم القرب«.
الهيكلة  وأكــد وزيــر االتــصــال، أن هــذه 

الجديدة ستمكن من إنقاذ الوضعية 

املالية للقناة الثانية، التي بلغت مديونيتها 
البنكية 190 مليون درهم، بزيادة 56 مليون 
درهم مقارنة مع السقف املسموح به، بينما 
رقم معامالت قناة »ميدي 1 تيفي« انخفض 

أيضا بـ 63 باملائة.
وألجل مواجهة املنافسة التي تعرفها 
تعتزم  الرقمي،  الفضاء  في  القنوات 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة إنشاء 
منصة مغربية للمشاهدة حسب الطلب، 
محتوى  ــرض  ع عبرها  سيتم  بحيث 
االشــتــراك،  مقابل  التلفزية  الــقــنــوات 
األنترنيت  متابعن من  وذلك الستقطاب 
التي  االجتماعي،  التواصل  ومــواقــع 
ــواجــد وحــضــور  أصــبــحــت تــعــرف ت
ــد مـــن الــقــنــوات الــعــربــيــة  ــدي ــع ال

اإلخبارية والثقافية والرياضية.
ــاق، أوضــح  ــســي ــذا ال ــي هـ وفـ
 ،»snrt« فيصل العرايشي، رئيس
املنصة  فــي  االشــتــراك  مقابل  أن 
اإلعالمية سيكون مبلغا رمزيا، لن 
يتجاوز 20 درهما، 
سيمكن  لــكــنــه 
ــن تــحــقــيــق  ــ م
كبيرة  مداخيل 
ســتــخــصــص 
إلنتاج  أساسا 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ املـ
ــي،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
أن  مـــعـــتـــبـــرا 
ــج الــقــطــب  ــ دم
ــي  ــ ــوم ــ ــم ــ ــع ــ ال

ــي »هــولــديــنــغ«  الــســمــعــي الــبــصــري ف
مبادرات  بخلق  سيسمح  جديد،  إعالمي 
على  رقمية  منصة  خلق  منها  جديدة، 
محتوى  لعرض  عنها  مؤدى  األنترنيت 

القنوات التلفزيونية.
عبر  إطالقها  املرتقب  املنصة  وتشكل 
كافة  لعرض  فضاء  األنترنيت،  شبكة 
التي  واألفـــالم  واملسلسالت  الــبــرامــج 
للحفاظ  العمومية،  القنوات  أنتجتها 
أمــام  املشاهدة  فــرص  ومنحها  عليها 
إغالق  أمام  الباب  سيفتح  ما  املغاربة، 
هذه  بث  تعيد  التي  تيفي«  »أفــالم  قناة 

البرامج واملسلسالت.
الوصية  الــــوزارة  أن  مــن  وبــالــرغــم 
والتلفزة  لــإلذاعــة  الوطنية  والشركة 
سيمكن  املوحد  املشروع  هذا  أن  تعتبر 
العمومي،  التلفزيون  أداء  تحسن  من 
لكن  جــيــدا،  ومحتوى  بــرامــج  ويعطي 
هذا اإلدماج سيؤثر على قطاع املنتجن 
يقترحون  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال والــفــنــانــن، 
سيكونون  قنوات،  عدة  على  مشاريعهم 
واحدة،  جهة  مع  التعامل  على  مجبرين 

ستفرض أسعارها وتقلل من إنتاجها.
وتنضاف إلى ذلك الشركات اإلعالنية 
قناة  من  أكثر  مع  تتعامل  كانت  التي 
بأسعار مختلفة، ستفرض عليها تسعيرة 
بحسب  وذلك  واحــدة،  جهة  من  موحدة 
تتجاوز  التي  القنوات  مشاهدة  نسب 
الـ 50 باملائة، الشيء الذي سيؤدي إلى 
الهيمنة على القطاع التلفزيوني املغربي 

وبالتالي، قتل املنافسة.

أمكراز يتهم عصابات بالوقوف وراء ظاهرة الهجرة
أيــن الشغــل يا وزيــر الشـغــل ؟

الرباط. األسبوع

العام  الــكــاتــب  ــر،  ــزاي ال ــادر  ــق ال عبد  هــاجــم 
وزيــر  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية 
الشغل محمد أمكراز، بعدما صرح بأن أسباب 
الهجرة السرية غير مرتبطة بفقدان الشغل، 

وإنما بعصابات تتاجر في مآسي الناس.
واعتبر الزاير تصريحات وزير الشغل 

وهــروب  املــواطــنــن،  استفزاز  أنها 
تتحملها  الــتــي  املــســؤولــيــة  مــن 

الحكومة.
مسؤولية  برملانيون  وحمل 
صغار  وأطــفــال  شباب  ركــوب 
قوارب املوت بحثا عن الشغل، 
السبب  أن  مؤكدين  للحكومة، 
التشغيل، مما  هو فشل قطاع 

دفع الكثير من الشباب الختيار الهجرة السرية.
ضجة  سبتة،  في  األخيرة  األحــداث  خلقت  وقد 
بعد  ــي،  ــ واألوروب الوطني  املستوى  على  كبيرة 
ومهاجرين  واألطــفــال  الشباب  من  املئات  هجرة 
أفارقة سباحة نحو سبتة املحتلة، مما أعاد 
قضية الهجرة إلى الواجهة، خاصة في 
ظل العمل الذي يقوم به املغرب، منذ 
األمني  الدور  لعب  سنوات، من أجل 

في مكافحة الهجرة السرية.
غير  الـــهـــجـــرة  أضـــحـــت  فــقــد 
الشرعية )الحريك( ظاهرة مجتمعية 
هــذه  ــد  ــزاي ت إلـــى  أدى  مــمــا  مقلقة، 
الظاهرة بشكل خطير في السنوات 
األخيرة، خصوصا وأنها تجاوزت 
إطار  في  وتكتلت  الواحد  الفرد 
منظمة  وشبكات  مجموعات 
أصبح  حيث  للحدود،  عابرة 
بشكل  امللف  هــذا  تدبير 
معقدا  أمـــرا  ــادي،  أحــ

املتقدمة  الدول  في  الظاهرة  هذه  أثار  تفاقم  لكبح 
والنامية، رغم تشديد املراقبة الحدودية.

الفاتيحي،  الفتاح  عبد  يقول  اإلطــار،  هذا  وفي 
أستاذ العلوم السياسية، أن االتحاد األوروبي في 
سياق سياسته بخصوص الهجرة، حاول أن يتفهم 
املوقف املغربي واإلفريقي بصفة عامة، من أجل بث 
سياسة تنموية في هذه املناطق التي تشكل نقطة 
انطالق الهجرة، حيث أن املغرب والدول اإلفريقية 
على  التنمية  أجل  من  »مارشال«  بمشروع  تنادي 
السياسي  االستقرار  ودعم  االقتصادي،  املستوى 
بــالــخــصــوص فــي مــنــاطــق االنــطــالق، مــبــرزا أن 
املتوسط  األبيض  البحر  ضفتي  في  اختالال  هناك 
ال  واإلفريقي  األوروبــي  الجانب  بن  التوازن  يفقد 
وال  الهجرة،  قضايا  حول  التصورات  بخصوص 
يتعلق  فيما  وإنما  االقتصادي،  للوضع  بالنسبة 
أن  يجب  التي  الدول  هذه  بن  املشتركة  بالعالقات 
أساس  على  منه  أكثر  تعاوني  أساس  على  تكون 
املتوسط  األبيض  البحر  حدود  في  الدول  تشغيل 

كشرطية، أي كـ»أداة للحراسة«. أمكراز

العرايشيالفردوس

أيت الطالب
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كـواليـس األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

أبرز جملة تضمنها تقرير اللجنة 
الخاصة بالنموذج التنموي والذي 
الــســادس،  محمد  امللك  أمــام  قــدم 
2035، كسنة  هي إحالته إلى سنة 
وهو  املجتمعي،  املشروع  لتحقيق 
ما أكد عليه رئيس الحكومة نفسه 
بأن  للصحافة  ليصرح  عندما خرج 
الجديد  التنموي  النموذج  تقرير 
يوفر رؤية مستقبلية ملغرب 2035، 
الحكومة  عمر  في  يبق  لم  بينما 
الحالية سوى بضعة أشهر، تنتهي 

مع انتهاء االنتخابات.
التي  املــغــرب  مــؤهــات  ))إن 
يخولها له موقعه الجيوستراتيجي، 
ــه  ــق، ورأســمــال ــري ــع ــخــه ال ــاري وت
وكذا  نوعه،  من  الفريد  الــامــادي 
تؤهله  ورجــالــه،  نسائه  طــاقــات 
ــدول  ــ ــى مـــصـــاف ال ــ لـــارتـــقـــاء إل
مواطنيه،  لــرفــاه  خدمة  ــدة،  ــرائ ال
وإسهاما منه في بناء عالم أفضل.. 
على  منفتح  السلم،  يسوده  عالم 
يحترم  عالم  والــتــعــاون،  الــحــوار 
على  حريص  عالم  اإلنسان،  كرامة 
اإليكولوجية  األنظمة  تنوع  حماية 
من  هــذا  البيئية((..  والتوازنات 
لجنة  أعلنته  الــذي  الطموح  حيث 
الــســؤال  لــكــن  بــنــمــوســى،  شكيب 

املطروح: متى يمكن تحقيق ذلك؟
لجنة  لـــســـان  ــى  ــل ع الـــجـــواب 
))يستوجب  التنموي:  النموذج 
تعبئة  جــوهــره  فــي  الطموح  هــذا 
وضع  عبر  ــاد،  ــب ال إمــكــانــات  كــل 
ــي صلب  فـــ ــري  ــبــشـــ ال الــعــنــصــر 
العمومية،  السياسات  أولــويــات 
مستفيدا  أو  فاعا  باعتباره  سواء 
هذا  ويتوافق  التنمية،  مسيرة  من 
الطموح مع االنتظارات املستعجلة 
مواطنني  طــرف  مــن  عنها  املعبر 
والتمكني  املــشــاركــة  ــى  إل تــواقــني 
واالعتراف، وتقترح اللجنة أن تتم 
أهــداف  إلــى  الطموح  هــذا  ترجمة 
تنموية محددة وفي املتناول، قصد 
مكانتها  لتتبوأ  باململكة  االرتقاء 
ترتيب  مــن  األول  الــثــلــث  ضمـن 
الدول في عدة مجاالت في أفق سنة 
2035، وهو ما من شأنه أن يكرس 
يحتذى  كنموذج  املغرب  خاصية 

وحتى  اإلقليمي  محيطه  داخل  به 
الدولي((.

لن  الجديد  التنموي  النموذج 
تمتد  رؤيــة  وفــق  إال  نتائجه  يبلغ 
خال  فماذا سيحدث   ،2035 لسنة 

هذه السنة؟
بني  مــن  ))إن  الــتــقــريــر:  يــقــول 
الناتـج  مضاعفـة  األهـداف،  هـذه 
فـي  الفـرد  حسـب  الخـام  الداخلـي 
امتـاك  وضمـان   ،2035 سنة  أفـق 
للتعلمات  التاميـذ  مـن   %  90
الرفع  إلـى  باإلضافة  األساسية، 
للماءمة  الطبي  التأطير  مـن معدل 
مع معاييـر منظمة الصحة العاملية 
القطاع  في  الشغل  نسبة  وتقليص 
ورفـع   ،%  20 إلـى  املهيكل  غير 
سـوق  فـي  املـرأة  مشـاركة  نسـبة 
 %  22 مقابـل   %  45 إلـى  العمـل 
حاليـا، والوصـول إلـى نسبة رضى 
والخدمـات  اإلدارة  عـلى  املواطنني 

العموميـة تزيـد عـن  80 %.

ويسـتدعي هذا الطموح أكثر من 
الشاملة  التعبئة  مضى،  وقت  أي 
الوطني  املستوى  على  للكفاءات 
لرفع  يكفي  بما  واملهيأة  واملحلي، 
وطني  سياق  في  التنمية  تحديات 
اليقني  بعدم  يتسم  متحول  ودولي 
وبتزايد حدة التعقيدات((.. حسب 

التقرير الذي قدم أمام امللك.
ــمــوســى قد  ــن ــان شــكــيــب ب ــ وكـ
ــني يــدي  قـــدم الــتــقــريــر املــذكــور ب
بحضور  ــســادس،  ال محمد  املــلــك 
ــس الــحــكــومــة سعد  ــي كــل مــن رئ
مجلس  ورئيس  العثماني،  الدين 
ورئيس  املالكي،  الحبيب  النواب 

بن  حكيم  املــســتــشــاريــن  مجلس 
امللك  جالة  ومستشارا  شماس، 
الهمة،  عالي  فؤاد  و  عزيمان  عمر 
كما  الدستورية،  الهيئات  ورؤساء 
العامون  ــاء  ــن األم الــلــقــاء،  حضر 
ورؤساء األحزاب السياسية املمثلة 
في البرملان، واألمني العام للمجلس 
العلمي األعلى محمد يسف، ووالي 
بنك املغرب عبد اللطيف الجواهري، 
أحمد  للتخطيط  السامي  واملندوب 
االتحاد  ورئيس  العلمي،  الحليمي 
ــرب شكيب  ــغ امل ملـــقـــاوالت  ــام  ــع ال
املهنية  املجموعة  ورئيس  العلج، 

لبنوك املغرب عثمان بنجلون..
املشار  الرسمي  التقرير  يعترف 
مــنــذ سنة  قـــام  ــغــرب  امل أن  ــه،  ــي إل
التي  االضطرابات  بمواجهة   2011
مـن  اإلقليمي، وتمكن  الجوار  هزت 
األمـل  علـى  تبعـث  حلـول  إيجـاد 
املواطنيـن  النتظارات  وتسـتجيب 
الرغـم  وعلـى  السياسـية،  والطبقـة 

لتباطـؤ  ونتيجة  ذلـــــك،  كــل  مـن 
وتفاقم  االقتصادي  النمو  وتيـرة 
مناخ  الباد  على  خيم  الــفــوارق، 
اتسم بأزمة ثقة ألقت بظالها على 
واالقــتــصــادي  السياسي  ــواقــع  ال

واالجتماعي.
وكخاصة، يذهب تقرير النموذج 
التنموي املبني على توقعات لسنة 
2035، إلـى الدعوة إلى تبني توجه 
تنظيمي جديد يكرس التكامل بيـن 
قبل  قـــوي،  ومجتمع  قــويــة  دولـــة 
عبر  إال  يتم  لــن  ذلــك  أن  يؤكد  أن 
ميثاق  إحــداث  عبر  أوال،  آليتني: 
وطني للتنمية يهـدف إلـى تكريـس 

للبـاد  الحيـة  القـوى  كافـة  التـزام 
تجـاه أفـق تنموي جديـد ومرجعية 
امليثـاق  هـذا  وسيشـكل  مشـتركة، 
وتظافـر  لتناسـق  العـام  اإلطـــــار 
الفاعليـن،  مجمـوع  بيـن  الجهـود 
االسـتراتيجية  األولويـات  لتحديد 
تخصيـص  عمليـة  تؤطـر  الــتــي 
الثانــي،  املقتــرح  أمــا  ــوارد..  املـــ
تحت  آليــة،  إحــداث  فــي  فيتمثل 
وتحفيز  لتتبع  ــك،  ــل امل إشــــراف 
وقيـادة  االسـتراتيجية  األوراش 
علـى  العمـل  خـال  ومـن  التغييـر، 
واملواءمـة  الشـمولي  االنسـجام 
األفـق  اتجـاه  فـي  االسـتراتيجية 
ودعـــــم  تحفيـز  عــبـــــر  املــنــشـــــود 
سـتمكن  التحولية،  اإلصاحـات 
هـذه اآلليـة مـن تكريـس مسـؤولية 
األداء  وتعزيــز  املعنيــة  الجهــات 

العــام.
تضطلع،  األخــيــرة،  اآللــيــة  هــذه 

حسب اللجنة، باملهـام التاليـة:
1( التعريـف بالنموذج التنمـوي 
ــة واملــيــثــاق  ــد )املــرجــعــيـــ ــجــدي ال
نشـره  وضمـان  للتنميـة(  الوطني 
مختلـف  عبـر  واسـع  نطـاق  علـى 

وسـائل التواصل االجتماعي.
ألدوات  تـــصـــــــور  وضــــع   )2
إلى تيسـير سبل  الهادفة  املنهجية 
التنفيـذ املنسـجم والفعال للنموذج 
إشـارة  رهــن  ووضعها  التنموي 

الهيئـات والسـلطات املعنيـة.
3( ضمان تجانس االستراتيجيات 
ــات املــقــتــرحــة إلرســـاء  ـــ واإلصــاح
مـع  الــجــديــد،  التنموي  الــنــمــوذج 
الوطنـي  وامليثاق  املرجعـي  اإلطـار 
مـن  اعتمادهـا  قبـل  وذلـك  للتنميـة، 
طرف السلطات املختصة مــن خـال 

صياغـة اآلراء والتوصيــات.
تنفيــذ  تتبع  علــى  العمــل   )4
التي  االسـتراتيجية  املــشــاريــع 
ورفع  املسؤولة  السـلطات  تقودهـا 
املشـاريع  هـذه  بخصوص  تقريـر 

إلـى صاحـب الجالـة.
وفقـا  التغييـر  قيـادة  مواكبـة   )5
مـن  السـامية  امللكية  للتعليمـات 
مشـاريع  إعــداد  في  املساهمة  خال 
ــم الــســـــلــطــات  ــدع اســـــتــراتــيــجــيــة ل
ولتجريـب  املختصـة،  والــهــيــئــات 
مسالك  ولتطوير  املبتكرة  األوراش 
امليدانـي  بالتكويـن  متعلقـة  تنفيذية 
الجامعـات  داخـل  التغييـر  وإدارة 

ومعاهـد التكويـن املتخصصـة.

بنموسى يقترح على المغاربة انتظار 
النموذج التنموي إلى سنة 2035

خالصة تقرير عرض على الملك

شكيب بنموسى لحظة استقباله من طرف الملك محمد السادس

اإلعامية  األطراف  بعض  حاولت 
إظهار »الدافع اإلنساني« في تصرفات 
الشرطة اإلسبانية، من خال الترويج 
رضيعا  يحملون  وهم  الشرطة  لرجال 
سكتت  الجهات  نفس  لكن  مغربيا، 
العنف  مشاهد  تصوير  عن  وتغاضت 
بالقنابل  املهاجرين  الستقبال  والرعب 
املسيلة للدموع والرصاص، كما سكتت 
في  اإلسبان،  املسؤولني  استقبال  عن 
مناهضة،  بشعارات  املحتلة،  سبتة 

وباحتجاجات غير مسبوقة..

يدعون  الذين  هــؤالء  أمــر  غريب 
»البحري«  تحول  فقد  الـــقـــرب)...(، 
العائلة  صور  نشر  في  متخصص  من 
رسمية  غــيــر  صفحة  عــبــر  املــلــكــيــة، 
إثــارة  في  بطل  إلــى  بـ»الفايسبوك«، 
املشاكل.. فبعد توقيفه على إثر شجار 
الــوزيــر  ابــنــة  ــرب حــانــة مــع  عنيف ق
في  من جديد،  تورط سفيان  الداودي، 
موقف جديد أدى إلى اعتقاله من طرف 
عناصر الشرطة، في مارينا سا، وكتب 
باألمر  املعني  أن  »هسبريس«،  موقع 
طافح،  وسكر  عــربــدة  حالة  فــي  كــان 
ما  وهو  باملكان،  فوضى  أحدث  حيث 
الذي  ــدور  ال مراجعة  حتمية  يفرض 
تلعبه الصفحات مثل صفحة البحري، 
يجب  املغرب،  لصورة  الترويج  فقبل 

تحسني الصورة الشخصية..

للسفير  دبلوماسية«  »حادثة  أول 
ــصــال  ــي فـــي مــكــتــب االت ــل ــي اإلســرائ
عندما  نفسه،  هو  سجلها  بالرباط، 
الحكومة  رئــيــس  انــتــقــاد  إلــى  ــادر  بـ
على  فعل  كرد  العثماني،  الدين  سعد 
إلى  األخير  هذا  بعثها  التي  التهنئة 
ديفيد  »السفير«  وقال  »حماس«،  قادة 
رئيس  تصريح  ــي  ــارن »أث غــوفــريــن: 
الــذي  العثماني،  املــغــربــي  ــوزراء  ــ ال
والجهاد  حماس  تنظيمات  وهنأ  أيد 
ــي اإلرهــابــيــة املــدعــومــة من  اإلســام
التي تزرع  إيران  أليس تعزيز  إيران.. 
جبهة  وتؤيد  عربية  دول  في  الدمار 
املغرب  ملصلحة  مناقضا  البوليساريو 
ولكن  املــعــتــدلــة؟«،  العربية  ــلــدول  ول
سكت  كما  التدوينة،  حــذف  السفير 

العثماني عن الرد..

تنفس شكيب بنموسى الصعداء، 
محمد  امللك  طرف  من  استقباله  بعد 
تقرير  لتقديم  فـــاس،  فــي  ــســادس،  ال
ما  وهــو  التنموي،  الــنــمــوذج  لجنة 
في  ذهبت  التي  للتوقعات  حدا  وضع 
اللجنة،  عمل  تعليق  إمكانية  اتجاه 
نتيجة الخافات بني أعضائها، وتغير 
وكان  »كــورونــا«،  زمــن  في  املعطيات 
للديوان  بــاغ  تنويه  لانتباه  الفتا 
امللكي، بمقترح »ميثاق وطني للتنمية« 
تشارك فيه مختلف الفعاليات، وهو ما 
يرشح شكيب بنموسى للعب دور أكبر 

في املرحلة املقبلة.

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة 
العامل  مهام  إنهاء  تعتزم  الداخلية 
الشؤون  مدير  الحنكاري،  املجيد  عبد 
القروية، بعدما فشل في تحقيق الرؤية 
امللكية حول األراضي السالية.. ربما 
االستثمار  ملشروع  تدبيره  طريقة  ألن 
قبوال  تلقى  ال  السالية،  األراضي  في 
في  وخاصة  العليا،  الجهات  قبل  من 
ظل املشاكل املعقدة التي تتخبط فيها 
النواب  مع  القروية  الشؤون  مديرية 

وذوي الحقوق.

))إن مؤهالت المغرب التي يخولها له موقعه 
الجيوستراتيجي، وتاريخه العريق، ورأسماله الالمادي 

الفريد من نوعه، وكذا طاقات نسائه ورجاله، تؤهله 
لالرتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، خدمة لرفاه 

مواطنيه، وإسهاما منه في بناء عالم أفضل.. عالم 
يسوده السلم، منفتح على الحوار والتعاون، عالم 

يحترم كرامة اإلنسان، عالم حريص على حماية تنوع 
األنظمة اإليكولوجية والتوازنات البيئية((..
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أصل كل األزمات بين المغرب وإسبانيا منذ المسيرة 
الخضراء، هو قضية الصحراء، فال يمكن أن تنقضي مدة 
حكومة في الجارة الشمالية إال وتحصل مشكلة بينها 

وبين المغرب، حيث يبدأ المشكل بسبب موقف الحكومة 
اإلسبانية من قضية الصحراء في سياق معين، ثم 

ينتهي بقضية سبتة ومليلية المحتلتين، وقد أصبحت 
كل األزمات بين البلدين تدور في هذه الحلقة، الصحراء 

المغربية - سبتة ومليلية المحتلتين.
غير أنه انطالقا من سنة 2002، أي خالل أقوى أزمة 

بين المغرب وإسبانيا، وهي التي تطورت بفعل قضية 

جزيرة ليلى، لوحظ تطور في تعاطي المملكة اإليبيرية 
بخصوص مشاكلها مع المملكة المغربية، إذ ألول مرة 
أقحمت الجارة الشمالية االتحاد األوروبي واستدرجته 
ليصبح طرفا في الصراع، ولذلك، فإن استعراض هذه 

األحداث من بدايتها إلى نهايتها، وخصوصا كيف 
ورطت االتحاد األوروبي فيها، وكيف خرج البلدان من 

األزمة، من شأنه أن يسلط الضوء على مستقبل األزمة 
الحالية، التي يبدو أن إسبانيا ورطت فيها االتحاد 

األوروبي.

هكذا ورطت إسبانيا 
االتحاد األوروبي في 

أزمة جزيرة ليلى

في صيف سنة 2002، وبالضبط يوم 11 
يوليوز، نزل 12 من الجنود املغاربة في جزيرة 
ليلى، من أجل مراقبة الهجرة غير الشرعية، 
الذين  واملهربني  املخدرات  تجار  ومحاربة 
يستخدمون الجزيرة اللوجستيكية كمنصة، 
بأسلحة  مجهزين  املغاربة  الجنود  وكــان 
ثم  الخيام،  وبعض  راديــو  وأجهزة  خفيفة 
الجزيرة،  فوق  الوطني  العلم  برفع  قاموا 
التي  اإلسبانية  اململكة  استفز  الذي  األمر 
فكرت في احتمال أن تكون القوات املغربية 

قد سيطرت عليها فعال دون علمها بذلك.
وخالل هذه األزمة، حدث موقف مشابه ملا 
يقع اليوم، ففور ظهور بوادر هذه القضية، 
االتحاد  في  عضويتها  إسبانيا  استغلت 
كغطاء  األخير  هذا  جعل  قصد  األوروبـــي، 
في  العسكري  التدخل  أجل  من  دبلوماسي 
املعطى  هــذا  عن  كشف  وقــد  ليلى،  جزيرة 
املرحلة،  تلك  خالل  اإلسباني  الدفاع  وزير 

فيدريكو تريو، من خالل مذكراته.
ماريا  خوسي  راهن  األزمة،  اندالع  وفور 
الوزراء اإلسباني، على حشد  أثنار، رئيس 
الدعم األوروبي لصالح بالده، وقد ساعدته 
آنا  اإلسبانية  الخارجية  ــرة  وزي ذلــك،  في 
هذا  فــي  حديثا  آنـــذاك  املعينة  بــالثــيــو، 
املنصب، والتي كانت تتولى قبل ذلك مهمة 
وقد  ــي،  ــ األوروب االتــحــاد  فــي  دبلوماسية 

التكتل  هذا  أروقة  داخل  عالقاتها  استغلت 
بسيادة  أوروبــي  اعتراف  انتزاع  أجل  من 

بالدها على جزيرة ليلى.
فقط  يــومــني  بعد  ــرة  ــوزي ال تمكنت  ــد  وق
االتحاد  دعــم  من حشد  األزمــة،  ــدالع  ان من 
األوروبي رسميا، إذ أصدر هذا األخير بيانا 
من  دعــا  السنة،  نفس  من  يوليوز   13 يــوم 
خالله الرباط إلى سحب جنودها من جزيرة 
ليلى، فكان أول رد من الجانب املغربي على 
عبد  األول  الوزير  طريق  عن  البيان،  هــذا 
الرحمان اليوسفي، الذي وعد بإيجاد مخرج 

لألزمة.
ورغم وعود الوزير األول املغربي بإيجاد 
زاد  األوروبـــي  االتحاد  أن  إال  لألزمة،  حل 
باسم  املتحدث  وأصبح  لهجته  تصعيد  من 
دعوته  من  فقط  واحد  يوم  وبعد  إسبانيا، 

اململكة إلى سحب جنودها من جزيرة ليلى، 
كان يوم 14 يوليوز أكثر حازما، حيث جدد 
الجزيرة  من  باالنسحاب  للمغرب  دعوته 
مستعمال عبارة مهينة في حق املغرب وهي 

»االنسحاب فورا«.
املعطيات عن كواليس  وقد كشفت بعض 
األوروبــي،  التكتل  هذا  أروقة  داخل  دار  ما 
الــذي  الثاني  البيان  أن  مــؤخــرا  ظهر  إذ 
فــورا«  »االنسحاب  عبارة  فيه  استعملت 
على  اإلسباني  الضغط  استمرار  بعد  صدر 
خالل  االتحاد  ترأس  كانت  التي  الدانمارك 
تلك الفترة، وهي املعطيات ذاتها التي أكدت 
أروقة  داخل  دعاية  استعملوا  اإلسبان  أن 
املغرب  إقــدام  بأن  تقول  ــي  االوروب االتحاد 

على السيطرة على جزيرة ليلى ما هو 
إال خطوة أولى للسيطرة على مدينتي 

سيناريو جزيرة ليلى يكرر نفسه

هـل يتحـول الصـراع مـع 
إسبانيا إلى أزمة دبلوماسية 

مع االتحاد األوروبي ؟

ماريا أثنار رئيس 
الحكومة اإلسبانية إبان 

اندالع أزمة ليلى
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الذي  األمر  وهو  املحتلتني،  ومليلية  سبتة 
تصرف  إزاء  األوروبية  الدول  مخاوف  أثار 
االتحاد  دول  باقي  خــاف  وعلى  املــغــرب، 
األوروبي، كانت فرنسا برئاسة جاك شيراك، 
صديق املغرب املقرب، الدولة الوحيدة التي 
إعــادة  على  وعملت  السرب،  خــارج  غــردت 

األمور إلى نصابها.
أدت ردود الفعل على نشر املغرب لقواته 
اإلسبانية  القوات  احتال  أو  الجزيرة  في 
يكونوا  أن  يمكن  الذين  كل  وضع  إلى  لها، 
أو تقريب  الجزيرة  أزمة  فاعلني في تسوية 
مليء  مــأزق  في  املتنازعني،  نظر  وجهات 
بالتناقضات، وكان االتحاد األوربي الخاسر 
األساسي، ألنه أظهر »عدم مسؤوليته« تجاه 
رئاسته  بتبني  واإلقليمي،  العاملي  السام 
الدانماركية للغة الحرب ضد املغرب، وعدم 
حكمته وقدرته على أن يكون مرجعية مقبولة 

من قبل طرفي النزاع لتسوية أزمتهما.
بيانها،  في  الدانماركية  الرئاسة  تسرُّع 
ــذي عــبــر عــن رؤيــتــهــا ومــوقــفــهــا تجاه  الـ
العالم اإلسامي والعربي، خلق أزمة داخل 
يخفوا  لم  فالفرنسيون  األوروبــي،  االتحاد 
التشاور  دون  البيان  لصدور  احتجاجهم 
دون  وحــالــوا  بعد  فيما  وتــشــددوا  معهم، 
إصدار بيان جديد، كما ساهموا في تغيير 
ليلى  جزيرة  اعتبار  من  ــي  األوروب املوقف 
أرضا إسبانية وجزء من الفضاء األوروبي، 
وهو ما لم تقله مدريد، إلى اعتبار الجزيرة 
وأن  ومــدريــد،  الــربــاط  تهم  ثنائية  قضية 

االتحاد ليس طرفا فيها.
تكون  أن  دون  حــال  الفرنسي  املــوقــف 
دائما  املنزعجة  فمدريد  وسيطا،  باريس 
وتعتبره  الرباط  في  الفرنسي  النفوذ  من 
العامل األساسي في توتر العاقات املغربية 
اإلسبانية، رأت في موقف باريس تحديا لها 
أوسع  أوروبــي  دعم  من  حرمانها  عنه  نتج 
احتالها  بعد  إليه  الحاجة  أمس  في  كانت 

للجزيرة في 17 من يوليوز.

دعم جامعة الدول 
العربية للمغرب ودعم 

الجزائر إلسبانيا

تجاه  ــدي  األيـ مكتوف  املــغــرب  يقف  لــم 
مناورات إسبانيا وحملة االتحاد األوروبي 
املغربية  اإلعام  وسائل  تجندت  فقد  ضده، 
للخوض في هذه األزمة، وشنت هجوما على 
رئيس الوزراء اإلسباني خوسي ماريا أثنار 
وحكومته، إثر التصعيد ضد املغرب، متهمة 

إياه بأنه الرجل الذي تسبب في األزمة.
االتصال  وزارة  لجأت  السياق،  ذات  وفي 
تنظيم  في  تمثلت  ذكية،  خطة  إلى  املغربية 
رحلة إلى الجزيرة موضوع النزاع، جمعت 
خالها صحافيني مغاربة وأجانب ليشاهدوا 
بأم أعينهم أن الجزيرة التي تشبه الصخرة، 

محاذية للشواطئ املغربية.
نجحت  التي  إسبانيا  معاكسة  أجل  ومن 
في االحتماء باالتحاد األوروبي، لجأ املغرب 
إلى خطة مماثلة، وهي استقطاب دعم كل من 
جامعة الدول العربية ودول الخليج العربي، 
لجامعة  العام  األمني  قام  الصدد  هذا  وفي 
الدول العربية آنذاك، عمرو موسى، بزيارة 
ليلى،  جزيرة  من  القريبة  بليونش  ملنطقة 
))دعــم  في  املتمثل  الجامعة  موقف  وأكــد 
في  الحوار  وتأييد  وتأييده  املغرب  موقف 
الوقت نفسه للتوصل إلى الحلول النهائية 
وأوضــح  العربية((،  الحقوق  يصون  بما 
تأتي  بها  ــام  ق التي  ــارة  ــزي ال أن  مــوســى، 
ورؤيتها  نفسها  الجزيرة  على  ))لاطاع 
املغربية  األرض  على  والوقوف  العني  رأي 
تشعل  أن  كــادت  التي  الصلبة((  العربية 

حربا بني اململكتني الجارتني.

العربية،  ــدول  ــ ال بــاقــي  خـــاف  وعــلــى 
وقوفها  ــان  إعـ إلـــى  الــجــزائــر  ســارعــت 
حدوث  بعد  فمباشرة  مدريد،  جانب  إلى 
عن  الجزائرية،  الحكومة  أعلنت  ــة،  األزم
اإلفريقية  بالشؤون  املكلف  الوزير  طريق 
))قيام  أن  مساهل،  القادر  عبد  واملغاربية، 
املغرب بنشر قواته على جزيرة ليلى، والتي 
حركة  مراقبة  هي  مهامها  إن  الرباط  قالت 
املخدرات،  تهريب  ونشاط  السرية  الهجرة 
للشرعية  وخرقا  الواقع،  لألمر  فرضا  يعد 
الدولية((، بل إن الوزير الجزائري دعا إلى 
))العودة للحدود املوروثة عن االستعمار((، 
وأعلن أن باده ))ترفض كل سياسة لفرض 
األمر الواقع، أو أي خرق للشرعية الدولية، 
سواء  املبدأ،  هذا  عن  تدافع  الجزائر  وأن 
تعلق األمر بقضية الصحراء أو بالنزاعات 
املوروثة  الحدود  احترام  عدم  عن  املتولدة 

عن االستعمار((.
على  اإلســامــي  العربي  الهجوم  ــم  ورغ
اختارت  أنها  إال  للمملكة،  الشرقية  الجارة 
ببرودة  ليلى  جزيرة  قضية  مع  التعامل 
تراه  ما  حماية  وفضلت  شديدة،  أعصاب 
والجيو  االقتصادية  الجزائر  ))مصالح 
العربي((،  املغرب  منطقة  في  استراتيجية 
األخــوة  ــاب  ب مــن  املــغــرب  عــوض مساندة 
واملصير املشترك، مما أعطى انطباعا سيئا 
العروبة  مبادئ  عن  تخلت  قد  الجزائر  بأن 

واإلخاء املغاربي.

الوساطة األمريكية 
لحل األزمة جعلها 

الرابح األكبر من هذه 
القضية

ــداث، وبــاملــوازاة مع  في خضم هذه األح
بحملة  املغرب  قام  األطــراف،  كل  تحركات 
االتحاد  أروقة  داخل  وإعامية  دبلوماسية 
بنعيسى  محمد  ذهــب  حيث  ــي،  ــ األوروبـ
يوليوز   19 يوم  املغربي،  الخارجية  وزيــر 
من نفس السنة، إلى فرنسا، من أجل بداية 
فقد  املغرب،  وحق  موقف  عن  الدفاع  حملة 
النادي  بمقر  له  صحفي  مؤتمر  أول  عقد 
الدولي للصحافة بباريس، قال خاله رئيس 
الدبلوماسية املغربية: ))لقد أحصيت يومها 

وكانت  نحوي،  عدستها  توجه  كاميرا   38
مبرمجا  وكان  بالصحافيني،  تغص  القاعة 
التالية  محطتي  هي  بروكسيل  تكون  أن 
بعد باريس، لذلك اتصلت برومانو برودي، 
رئيس املفوضية األوروبية، وحددت موعدا 
معه وسعيت وراء مواعيد أخرى، بحكم أن 
يوم اإلثنني 22 يوليوز كان سيعرف انعقاد 
األوروبي  االتحاد  خارجية  لوزراء  اجتماع 
كتاب  )املــصــدر  البلجيكية((  بالعاصمة 

»الجوار الحذر«(.
حملته  املغرب  فيه  بدأ  الذي  اليوم  وفي 
الدبلوماسية املعاكسة داخل أروقة االتحاد 
تطور  مسار  غير  مستجد  وقع  األوروبـــي، 
في  الدولة  كاتب  تدخل  في  يتمثل  األزمــة، 
هذه  في  باول،  كولن  األمريكية،  الخارجية 

مغربي،  طلب  بفعل  يتدخل  ولــم  القضية، 
وزيــرة  باثيو  آنــا  بــه  اتصلت  بعدما  بــل 
التدخل،  منه  طالبة  اإلسبانية،  الخارجية 
وعلق وزير الخارجية املغربي على التدخل 
أبدا  يطلب  لم  ))املغرب  بالقول:  األمريكي 
من  هــم  اإلســبــان  بــل  األمريكيني،  وســاطــة 
االحتماء  وقتها  أرادوا  لقد  بهم،  اتصلوا 
وأيضا  ضغوطا،  علينا  لتمارس  بواشنطن 
املتحدة  الــواليــات  مع  بعاقاتنا  لإلضرار 
الذين  األمريكية، وشرحنا األمر لألمريكيني 
اتصال  أول  وكان  املوضوع،  تفاهة  تفهموا 
لي بهم بمعية الطيب الفاسي الفهري، كاتب 
السفيرة  في شخص  الخارجية،  في  الدولة 
مارغريت توتويلر، التي أرادت معرفة وجهة 

نظرنا حول املوضوع(( )نفس املصدر(.
كان  عندما  يوليوز،   20 السبت  ــوم  وي
الوزير محمد بنعيسى في باريس، ويستعد 
إكمال  ــل  أج مــن  بروكسيل  ــى  إل لــلــذهــاب 
حملته اإلعامية والدبلوماسية داخل أروقة 
االتحاد األوروبي، اتصل به وزير الخارجية 
سيغادرون  اإلسبان  أن  وأخبره  األمريكي، 

الجزيرة، وطلب منه التحدث مع امللك.
أجل  من  بنعيسى  بها  قام  اتصاالت  بعد 
ــر  ووزي املــلــك  بــني  هاتفي  اتــصــال  ترتيب 
جمع  اجتماع  عقد  األمريكي،  الخارجية 
الخارجية  ووزيـــر  الــســادس  محمد  امللك 
عن  األمريكي  الخارجية  ووزيـــر  املغربي 
أخبر  األخير  هــذا  الفيديو،  تقنية  طريق 
اإلسبان  الجنود  أن  السادس  محمد  امللك 
سيغادرون الجزيرة بعد نصف ساعة، وأن 
لهم شروطا، أولها أال يذهب وزير الخارجية 
املغربي إلى بروكسيل من أجل إكمال حملته 
تأتي  أن  الثاني  والــشــرط  الدبلوماسية، 
وزيرة الخارجية اإلسبانية إلى املغرب يوم 

22 يوليوز.
في  األوروبــي  االتحاد  رئاسة  تسرع  كان 
إصدار بيان تأييد للموقف اإلسباني، كافيا 
دور  للعب  مؤهل  غير  طرفا  االتحاد  ليكون 
ويفسح  وإسبانيا  املــغــرب  بــني  الوسيط 
األمريكية  الدبلوماسية  أمام  واسعا  املجال 
مواجهة  إلى  يتحول  أن  كاد  نزاعا  لتفض 
مسلحة تشعل النار في مضيق جبل طارق.

وزيرة  وصلت  املوالي،  اإلثنني  وصباح 
الخارجية اإلسبانية آنا باثيو إلى الرباط، 

وأجرت محادثات مع نظيرها املغربي 

شرطي مغربي يرفض السالم على مسؤول إسباني )أرشيف(

يوم السبت 20 يوليوز، 
عندما كان الوزير محمد 
بنعيسى في باريس، 

ويستعد للذهاب 
إلى بروكسيل 
من أجل إكمال 

حملته اإلعالمية 
والدبلوماسية داخل 

أروقة االتحاد األوروبي، 
اتصل به وزير الخارجية 

األمريكي، وأخبره أن 
اإلسبان سيغادرون 
الجزيرة، وطلب منه 
التحدث مع الملك.
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لكنها  تقدم،  عن  تسفر  لم  بنعيسى،  محمد 
قبل  املغربية  اإلسبانية  العالقات  أن  أكدت 
العشرين من يوليوز ليست هي نفسها بعد 

هذا التاريخ.
بعد  منتصرا  نفسه  اعتبر  الذي  فاملغرب 
أن نجح في فرض االنسحاب على إسبانيا 
قبل انطالق املفاوضات، تعامل مع الوزيرة 
آنا بالثيو، في يوم عيد ميالدها، بكل جفاء، 
محمد  املغربي  نظيرها  يــذهــب  لــم  حيث 
بنعيسى وال مساعده الطيب الفاسي الفهري، 
باب  على  حتى  وال  املطار  في  الستقبالها 
البروتوكول،  يقتضي  كما  الخارجية  وزارة 
أن  املغربي،  الــقــرار  صانعو  أراد  وبــذلــك 
يؤكدوا ملدريد أن أي تعامل بينهما يجب أن 
يكون على قدم املساواة والندية، وأن »روح 
املورو« التحقيرية اإلسبانية تجاه املغاربة، 

يجب أن تزول.
املغربي  السياسي  »االستقواء«  يكن  لم 
نابعا فقط من كون العالم استجاب للضغط 
على إسبانيا لتحقيق االنسحاب من جزيرة 
كانت  الرباط  ألن  بل  املفاوضات،  قبل  ليلى 
تريد أن تلعب إلى أقصى حد ورقة اإلحراج 
والسخرية التي وضعت مدريد نفسها فيها 
حني جّيشت الجيوش واألساطيل ضد ستة 
جنود مغاربة كانوا في جزيرة صغيرة جدا.

ورطة إسبانية جديدة 
لالتحاد األوروبي

منذ  يــرام  ما  على  لتبدو  األمــور  تكن  لم 
الوهلة األولى، بعد تعيني الحكومة الجديدة 
في إسبانيا من طرف العاهل، وهي الحكومة 
في  سانشيز  بيدرو  رئاستها  تولى  التي 
ما  شيئا  أن  ظهر  فقد   ..2018 يونيو  بداية 
تجاه  األخير  هذا  موقف  في  طبيعيا  ليس 
أصبح  عــرف  عــن  تخلى  عندما  ــرب،  ــغ امل
تاريخيا منذ عودة امللكية إلى إسبانيا سنة 
اإلسبان  الــوزراء  رؤســاء  دأب  1975، حيث 
على تقليد سياسي أصبح ضروريا، وهو أن 
بعد  بزيارته  وزرائهم  رئيس  يقوم  بلد  أول 
تنصيبهم هو املغرب، إال أن بيدرو سانشيز 
تخلى عن ذلك، وقد أشر هذا األمر على أن 
طبيعيا،  ليس  الخفاء  في  يطبخ  ما  شيئا 
التي  والدولية  اإلقليمية  التحوالت  أن  غير 
شهدها العالم، ولعل أبرزها اعتراف أمريكا 
بني  أزمة  بظهور  عجل  الصحراء،  بمغربية 
القرار  إسبانيا  عــارضــت  حيث  البلدين، 
عجل  ما  وهو  العبارة،  بصريح  األمريكي 
ببداية أزمة صامتة بني البلدين ما لبثت أن 

تحولت إلى أزمة علنية.
فقد بدأت مالمح األزمة بعد تصريح أدلى 
العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  به 
النقاط  من  ومليلية  ))سبتة  أن  قال  عندما 
التي من الضروري أن ُيفتح فيها النقاش.. 
قــرون،  ستة  إلــى  خمسة  منذ  معّلق  امللف 
أن شرارة  غير  ما((،  يوم  في  لكنه سيفتح 
أقدمت  عندما  كــانــت  املـــرة،  هــذه  األزمـــة 
الجارة الشمالية على استقبال زعيم جبهة 
من  علم  دون  أراضيها  فوق  البوليساريو 

املغرب، بعد تخطيط مع الجارة الشرقية.
وحاول املغرب الضغط على إسبانيا بواسطة 
سبتة  حماية  مهمة  ترك  بعدما  الهجرة،  ملف 
املحتلة لإلسبان، الذين تحدثت بعض املصادر 
أنهم كانوا غير موجودين عندما بدأ املئات من 
مما  املحتل،  الثغر  إلى  الدخول  في  املهاجرين 
سهل مهمة املهاجرين غير الشرعيني )املصدر 

هسبريس/ 17 ماي 2021(.
االتحاد  دخل  مباشرة،  الحدث  هذا  عقب 
األوروبي في ميزان املواجهة السياسية بني 

املغرب وإسبانيا بسبب أزمة سبتة. 
التهديد،  بأسلوب  مصبوغ  تصريح  ففي 

ــة،  ــي األوروب املفوضية  رئيسة  نائب  ــال  ق
إلذاعــة  حديث  في  شيناس،  مارغاريتيس 
املاضي:  األربعاء  يوم  الرسمية،  إسبانيا 
االتحاد  يبتز  أو  يرهب  أن  يمكنه  أحد  ))ال 
األوروبي((، في تعليق على تدفق املهاجرين 
بإشارة  واتهم  املحتلة،  سبتة  مدينة  إلــى 
وراء  بالوقوف  املغربية  اململكة  ضمنية، 
املدينة،  إلى  بشرية  حشود  إدخــال  عملية 
كالمه  اليوناني  السياسي  املسؤول  ووجه 
تقع  لن  أوروبـــا  ))إن  قائال:  املــغــرب،  إلــى 

ضحية هذه التكتيكات((.
وأضاف شيناس الذي كان يتحدث باللغة 
وهــذه  ــا،  ــ أوروب هــي  ))سبتة  اإلسبانية: 
الــحــدود هي حــدود أوروبــيــة، ومــا يحدث 
مشكلتنا  وإنما  مدريد،  مشكلة  ليس  هناك 

جميعا كأوروبيني((.
املفوضة  اعتبرت  مباشرة،  ذلــك  وبعد 
إيلفا  ــة،  ــي ــداخــل ال ــلــشــؤون  ل األوروبـــيـــة 
أن  األوروبـــي،  البرملان  أمــام  جوهانسون، 
سبتة  إلى  مهاجر  آالف  ستة  نحو  ))تدفق 
إلى  املغرب  ودعــت  مقلق((،  أمــر  املحتلة 
القانوني«  »غــيــر  الــعــبــور  منع  مــواصــلــة 

للمهاجرين.
ومررت السياسية السويدية أمام البرملان 
أن  بقولها  املغرب  إلــى  رسالة  ــي،  األوروبـ
التزام  املغرب  يواصل  أن  اآلن هو  ))األهــم 
للمهاجرين،  القانوني  غير  العبور  منع 
يحق  ال  الذين  األشخاص  ــادة  إع تتم  وأن 
الحدود  وفعال.  منظم  بشكل  البقاء،  لهم 

اإلسبانية هي حدود أوروبا((.
األوروبــي  االتحاد  أن  ظهر  فقد  وهكذا.. 
انجر مرة أخرى وراء إسبانيا، ومن املمكن 
ضغط  نتيجة  أو  قصد  عن  ذلــك  يكون  أن 
إسباني، ومهما يكن، فقد نصب نفسه مرة 
أخرى كطرف في األزمة املغربية اإلسبانية، 
يكون  أن  في  نفسه  على  األبـــواب  وأغلق 
مع  باملوازاة  أنه  كما  البلدين،  بني  وسيطا 
هناك  الجارتني،  اململكتني  بني  األزمــة  هذه 
أزمة أخرى معلنة مع دولة أخرى فاعلة في 

االتحاد األوروبي، وهي أملانيا.
للمغرب،  املستفز  التصريح  هــذا  وأمــام 
ضده،  مضادة  بحملة  املغربي  اإلعــالم  قام 
ومن أهم الحمالت اإلعالمية ما كتبته وكالة 
املغرب العربي لألنباء، يوم 19 ماي 2021، 
األوروبـــي  ــحــاد  ))االت أن  اعتبرت  عندما 
مدريد  بني  القائمة  األزمــة  في  نفسه  أقحم 
مجرم  باستقبال  للتنديد  ليس  والــربــاط، 
حرب على التراب األوروبي، ولكن للدفاع عن 
»أوروبية« الثغرين املغربيني املحتلني سبتة 
الرسمية،  املغرب  وكالة  ونعتت  ومليلية((، 
آلته  تعتبر  األوروبـــي  التكتل  ))هـــذا  أن 
الساحة  على  التأثير  باهتة  الدبلوماسية 

السياسية الدولية((.
وأوضح نفس املصدر، أن موقف االتحاد 
الطريق،  عن جادة  يمثل خروجا  األوروبــي 
ويعكس مدى هشاشة أوروبا وقصر نظرها، 
موقف  باتخاذ  األمــر  يتعلق  عندما  ــك  وذل

بخصوص قضايا مهمة من قبيل الهجرة أو 
األوروبي  ))املوقف  أن  اعتبرت  كما  األمن، 
من املغرب ليس بالجديد، باألمس، كان ذلك 
مع تركيا وروسيا، واليوم، جاء الدور على 
أوروبا  إحباطات  وقع  من  ليعاني  املغرب، 

منعدمة الكفاءة والفاقدة ملعالم الطريق((.
املسؤولني  تصريح  جمد  فقد  ــذا..  ــك وه
ــرور في  ــ ــي حــركــة امل ــ ــاد األوروبـ ــح ــي االت ف
وإسبانيا  املغرب  بني  الدبلوماسية  القنوات 
جبهة  زعيم  غالي  إبراهيم  استقبال  بسبب 
من  عدد  بسبب  أملانيا،  ومع  البوليساريو، 
امللفات املتراكمة على رأسها قضية الصحراء.

تخلي جامعة الدول 
العربية عن المغرب 

ودعم جزائري إلسبانيا

رغم أن موقف االتحاد األوروبي من األزمة 
الحالية مشابه ملوقفه من أزمة جزيرة ليلى، 
في  وحيدا  ترك  املغرب  أن  هو  الجديد  فإن 
مواجهة 27 دولة تشكل التكتل األوروبي، فلم 
الدول  بيان من جامعة  اليوم أي  إلى  يصدر 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  أو  العربية 

يعلن عن دعم املغرب في هذه األزمة.
ظل  واحــد  عربي  موقف  هناك  باملقابل، 
سبتة  من  الجزائري  املوقف  وهو  هو،  كما 
الــجــارة  كــانــت  فقد  املحتلتني،  ومليلية 
كــعــادتــهــا بخصوص  واضــحــة  الــشــرقــيــة 
الحكومة  رئيس  إعــالن  منذ  املسألة،  هــذه 
مع  جدي  نقاش  فتح  ضــرورة  عن  املغربية 
سبتة  قضية  حــول  ــان  اإلســب املــســؤولــني 
ومليلية املحتلتني، ويتعلق األمر بالجزائر، 
طرح  عن  ــك،  ذل بعد  مباشرة  أعلنت  التي 
مدينة  بني  البحري  بالربط  يقضي  مشروع 
الجزائري،  الغزوات  وميناء  املحتلة  مليلية 
وأعلن رئيس الحكومة املحلية للمدينة ذاتية 
الحكم، إدواردو كاسترو، عن مناقشة األمر 
غونزاليس  أرانتشا  الخارجية  وزيــرة  مع 
اليا، وهو األمر الذي أعاد إلى األذهان موقف 
املحتلة  املغربية  األراضــي  تجاه  الجزائر 
التعبير  ــذي جــرى  من طــرف اإلســبــان، وال
أزمة  عنه رسميا في عدة مناسبات، أهمها 

جزيرة ليلى سنة 2002.

حياد أمريكي.. هل 
يؤشر على طول أمد 

األزمة ؟

باملوازاة مع األزمة املغربية اإلسبانية، كانت 
الدولية،  العالقات  على  تسيطر  أزمــة  هناك 
وهي العدوان الصهيوني على الفلسطينيني، 
حل،  عن  البحث  أجــل  ومــن  األزمتني  وخــالل 
تواصل  األوســط،  الشرق  لقضية  خصوصا 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  خارجية  وزيــر 
أنطوني بلينكن، مع وزير الشؤون الخارجية 
املقيمني  ــة  ــارب ــغ وامل اإلفــريــقــي  ــاون  ــع ــت وال

بالخارج، ناصر بوريطة، وبعد نهاية االتصال 
الهاتفي، صدر بيان حول فحوى االتصال، إال 
أن األمر الغريب، هو غياب أزمة سبتة املحتلة 

عن املباحثات بني الطرفني.
ــالم اإلســبــانــيــة  ــ اهــتــمــت وســـائـــل اإلعـ
التي  التطورات  غياب  بخلفيات  خصوصا، 
تشهدها مدينة سبتة املحتلة عن محادثات 
وزير الخارجية األمريكي مع نظيره املغربي، 
مشيرة إلى أن مجلس األمن القومي األمريكي 
رفض التعليق على األزمة في سبتة املحتلة.
واعتبرت الصحافة اإلسبانية، أن الحياد 
األمريكي في الصراع نموذجي في واشنطن، 
مضيفة أن املغرب بلد قريب جدا من أمريكا، 
تعترف  العالم  فــي  دولـــة  أول  يعد  حيث 

باستقالل الواليات املتحدة األمريكية.
في  األمريكي  التدخل  عدم  تفسير  أن  غير 
ربطه  يمكن  ال  اإلسبانية  املغربية  األزمـــة 
بالحياد األمريكي كما روجت لذلك الصحافة 
العالقات  فإن  معلوم،  هو  فكما  اإلسبانية، 
غير  »جــمــودا  تعيش  األمريكية  اإلسبانية 
بــايــدن خلفا  انــتــخــاب جــو  منذ  مــســبــوق« 
املعارضة  زعيم  فجر  حيث  ترامب،  لدونالد 
كبيرة  مفاجأة  كــاســادو،  بابلو  اإلسباني، 
عندما كشف عن غياب االتصاالت بني رئيس 
الحكومة بيدرو سانشيز والرئيس األمريكي.
الشعبي  الحزب  رئيس  كاسادو،  وانتقد 
البرملان،  في  علنية  جلسة  في  اإلسباني، 
بيدرو  لحكومة  الدبلوماسية«  »األخــطــاء 
عدم  مثل  باملغرب،  عالقته  خاصة  سانشيز، 
زيارته الرباط كأول وجهة بعد انتخابه، وهو 
تقليد تاريخي في السياسة اإلسبانية، وعدم 
تحرك الحكومة بعد اعتراف الواليات املتحدة 
إلى  باإلضافة  الصحراء،  بمغربية  األمريكية 
استقبال إسبانيا إلبراهيم غالي، زعيم جبهة 

البوليساريو االنفصالية، بهوية مزورة.
وأبدى كاسادو انزعاجه من فقدان إسبانيا 
لوزنها السياسي الدولي مؤكدا أنه ))لهذه 
بيدرو  مكاملات  على  بايدن  يرد  ال  األسباب، 

سانشيز((.
بايدن،  ))جو  فإن  دولية،  تقارير  وحسب 
واشنطن،  في  الرئاسة  كرسي  اعتالئه  منذ 
وانتظرت  بإسبانيا،  كبيرا  اهتماما  يبد  لم 
مدريد أزيد من شهر لتتلقى أول اتصال من 

اإلدارة األمريكية الجديدة((.
األمريكية  اإلدارة  سلوك  فــإن  وهــكــذا.. 
عدم  عــن  يعبر  الشمالية،  الــجــارة  تــجــاه 
نيتها في التوسط بني املغرب وإسبانيا في 
االتحاد  فإن  معلوم،  هو  وكما  األزمــة،  هذه 
نفسه  نصب  اإلعالمي،  بخروجه  األوروبــي 
أن  بإمكانه  وليس  األزمــة  هــذه  في  كطرف 
بني  سيتوسط  فمن  الوسيط..  دور  يلعب 

البلدين في هذه األزمة؟
بقبول  تحظى  التي  وحدها  فرنسا  هناك 
أجل  من  تحركاتها  ــدأت  ب وفعال  الــربــاط، 
فهل ستنجح  البلدين..  بني  بوساطة  القيام 
في ذلك، أم أننا سنكون أمام أزمة مفتوحة 

وطويلة األمد ؟

بالموازاة مع األزمة المغربية اإلسبانية، كانت هناك أزمة تسيطر على العالقات 
الدولية، وهي العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، وخالل األزمتين ومن أجل 

البحث عن حل، خصوصا لقضية الشرق األوسط، تواصل وزير خارجية الواليات المتحدة 
األمريكية، أنطوني بلينكن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبعد نهاية االتصال الهاتفي، صدر بيان حول فحوى 

االتصال، إال أن األمر الغريب، هو غياب أزمة سبتة المحتلة عن المباحثات بين الطرفين
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كواليس صحراوية
العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 2021

الخطاط ينفي عن مجلس الفردوس في زيارة بدون جدول أعمال إلى الصحراء
الداخلة تهمة تمويل 

البوليساريو محسوبين على 

الداخلة. األسبوع 
 

  

الداخلة  جهة  رئيس  ينجا،  الخطاط  كسر 
اتهامات  من  نشر  فيما  صمته  الذهب،  وادي 
بكون مجلس جهته يمول محسوبني على جبهة 
البوليساريو، وخرج ببيان توضيحي أكد فيه أن 
»مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الذي يتمتع 
الحقيقية  والتمثيلية  الديمقراطية  بالشرعية 
للساكنة التي أفرزتها صناديق االقتراع، والذي 
والتعبئة  الحماس  من  جو  في  ينخرط  فتئ  ما 
تهم  التي  القضايا  كل  في  الشاملة  الوطنية 
للمملكة،  الترابية  الوحدة  وصيانة  استكمال 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وتحقيق 
الذهب«،  وادي  الداخلة  جهة  لساكنة  املندمجة 
واالندهاش  »االستغراب  عن  العام  للرأي  ليعبر 
الشديدين من محاوالت املس والنيل من وطنية 
ــاءات  ادع نشر  عبر  املجلس،  هــذا  ومصداقية 
وافتراءات ال تمت للواقع بصلة، كادعاء استفادة 
أشخاص يتواجدون حاليا بما يسمى بالناحية 
البوليساريو،  لجبهة  التابعتني  والثانية  األولى 
أرض  إلى  العائدين  لفئة  املخصص  الدعم  من 

الوطن«، حسب لغة البيان.
لفئة  دعــم  تقديم  قــرر  الجهوي  املجلس  إن 
امللكي  للنداء  تلبية  الوطن  أرض  إلى  العائدين 
مساهمة  رحــيــم«،  غفور  الوطن  »إن  السامي 
الدولة  تبذله  الــذي  الوطني  املجهود  في  منه 

ظــروف  تيسير  أجـــل  ــن  م املــغــربــيــة 
إلى  العائدين  إلخواننا  الــعــودة 

إدماجهم  ودعــم  الــوطــن،  أرض 
ظــروف  وتوفير  املجتمع  فــي 
وذلــك  لــهــم،  الــكــريــم  العيش 
انسجاما مع اإلرادة املولوية 

للملك محمد السادس 
نــصــره هلل، 
البالغ  وفــق 
عن  الصادر 

الجهة.

لقاء دبلوماسي لتأكيد حسن الجوار مع موريتانيا

الخطاط

عبد اهلل جداد. العيون 
 

  

الفردوس،  عثمان  غاية  الساعة  لحد  تفهم  لم 
الوزير الشاب الذي يتولى ثالث وزارات )الثقافة 
والشباب والرياضة، واالتصال( من زيارته ألول 
بدون  وحيدا  بها  قام  والتي  العيون،  ملدينة  مرة 
ثالثة  يملك  من  وهــو  مستشار  أو  مساعد  أي 
بدون  املغربية  الصحراء  لعاصمة  جاء  دواوين، 

أي رؤية أو فلسفة، أو برنامج.
املسئولون  وحتى  املهتمون  يعتقد  كان  زيارة 
سيحل  الفردوس  أن  واإلعالميون،  واملنتخبون 
فعل  كما  الــصــحــراء،  أهــل  على  وســالمــا  بــردا 
الذين يفتحون ملفات أوراش ومشاريع  سابقوه 
يكون  أن  فضل  الشاب  الوزير  لكن  قطاعاتهم، 
إلى  بترأسه  مكتفيا  الجميع،  على  خفيفا  ضيفا 
األيــام  جماعتها،  ورئيس  الجهة  ــي  وال جانب 
»الفن  شعار:  لها  اختير  التي  األولى  الدراسية 
جهة  والــرهــانــات  الــواقــع  باملغرب..  الصخري 
يدر  وكأنه  نموذجا«،  الحمراء  الساقية  العيون 
جديد،  بأي  زيارته  تأت  ولم  العيون،  في  الرماد 
امللك،  أمام  املوقع  العقد  ببرنامج  املتعلق  سواء 
وزارة  رفوف  في  املوجودة  الصحافة  خيمة  أو 
بالصحراء  اإلعالمية  املقاوالت  أو دعم  االتصال، 

كان  حيث  الحساني،  الثقافي  للمكون  تفعيال 
جلسات  في  الوزير  يلتقي  أن  ينتظر  الجميع 
من  شيء  أي  أن  غير  الجهويني،  بممثليه  عمل 
ذلك لم يقع، مما جعل عشرات جمعيات الشباب 
والجمعيات  الرياضية  والفرق  بالتخييم  املهتمة 

الثقافية، تستغرب لزيارة الوزير الشاب.
ومما قاله الوزير الفردوس، فإن جهة العيون 
مشاريع  ثالثة  من  ستستفيد  الحمراء  الساقية 
واملــهــارات  والخبرات  ودالالتــهــا،  الخيمة  تهم 
الفضة،  إلى  باإلضافة  الجلد،  بصناعة  املتصلة 
عرفت  التنموي  النموذج  اتفاقية  أن  إلى  الفتا 
بالجهة  الصخرية  للنقوش  مواقع  ستة  تسجيل 

ضمن التراث الالمادي، قصد تأييد بقائها وحتى 
يتملكها عموم املغاربة.

على  بكرات،  السالم  عبد  الجهة،  والي  وأكد 
النموذج  في  مكانته  ومحورية  التراث  أهمية 
للمملكة،  الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي 
يعكس  ألنه  الالمادي،  أو  املادي  بعده  في  سواء 
النقوش  وأن  والجامعة،  الضامنة  املغرب  هوية 
قصوى  أكاديمية  أهمية  ذات  ليست  الصخرية 
تطور  مسارات  استبانة  على  تعمل  بل  فحسب، 
البشرية عموما، مشددا على األهمية االقتصادية 
والتبادل،  للتعارف  كوسيلة  وعوائدها  للثقافة 

ورافعة للقطاع السياحي.

مقرب من زعيم البوليساريو يؤكد نية الفرار من إسبانيا

األسبوع
 

  

ديــاريــو«  »أوك  صحيفة  كشفت 
من  دقيقة  معطيات  عن  اإلسبانية، 
وذراعــه  البوليساريو  زعيم  مرافق 
كونهم  الــبــصــيــر،  ــم  ســال الــيــمــنــى، 
خالل  إسبانيا  ملــغــادرة  يخططون 
دون  تقدير،  أبعد  على  أيام  العشرة 
استدعاه  الذي  القاضي  أمام  املثول 

إبــراهــيــم  ــواجــه  ي حــيــث  للمحكمة 
الجماعية  اإلبــادة  جرائم  تهم  غالي 

واالغتصاب.
وأجريت املقابلة بني سالم البصير 
انتظار  غرفة  في  الصحيفة،  وهــذه 
بيدرو  »سان  مستشفى  في  صغيرة 
خمسة  بعد  على  لــوغــرونــيــو«  دي 
يتعالج  التي  الغرفة  من  فقط  أمتار 
من  البوليساريو  جبهة  زعيم  فيها 

فيروس »كورونا«.
التي  األولــى  املــرة  هي  هذه  وتعد 
محيط  ــن  م شــخــص  فيها  يــتــحــدث 
اندالع  بعد  اإلعالم  وسائل  في  غالي 

إسبانيا  بني  دبلوماسية  أزمة  أكبر 
واملغرب.

املركزية  املحكمة  رئيس  أعاد  وقد 
سانتياغو  الوطنية،  للمحكمة   5 رقم 
زعيم  ضــد  القضية  فــتــح  بـــيـــدراز، 
اإلبــادة  جرائم  بتهم  البوليساريو، 
واالحتجاز  واإلصــابــات  الجماعية 
والتعذيب  واإلرهــاب  القانوني  غير 
أمامه  للمثوله  واستدعاه  واالختفاء، 
البصير  أن  غير  املقبل،  يونيو   1 في 
أكد لهذه الصحيفة، بشكل قاطع، أن 

غالي لن يدلي بشهادته.
عدد  فيه  ظهر  الـــذي  الــوقــت  فــي 

في  الوطنية  الشرطة  عناصر  مــن 
ــز املــســتــشــفــى إلخـــطـــار غــالــي  ــرك م
زعيم  رفض  القضائي،  باالستدعاء 
الوثيقة،  استالم  البوليساريو  جبهة 
أوال  التشاور  عليه  كــان  أنــه  مدعيا 
بعض  ومع  الجزائرية  السفارة  مع 

األشخاص الذين يثق بهم.
املقابلة  خــالل  البصير  ونــفــى 
ــا  ــي ــان ــى إســب ــ دخــــــول غـــالـــي إلـ
ــرغــم من  ــزورة عــلــى ال ــ بــوثــائــق م
»محمد  بهوية  املستشفى  دخوله 
الطبية  التقارير  وفي  بنبطوش«، 

ظهر باسم »محمد عبد هلل«.

عززت أكاديمية جهة 
العيون الساقية الحمراء، 

تواجدها وترافعها عن 
المنظومة التعليمية 

التربوية، بالتوقيع على 
اتفاقيات شراكة وتعاون 

بينها وبين المديرية 
الجهوية للمندوبية السامية 

للتخطيط، ومكتبة مدارس، 
ودار النشر، والجمعية 

المغربية لمستوردي الكتب، 
مما جعل نسبة نشاط المركز 

الجهوي لالبتكار والتجديد 
التربوي بالعيون، يفوق 

المعدل، بفضل الدينامية التي 
أطلقها مبارك الحنصالي، 

مدير األكاديمية.

تلكس  من   الصـحراء

األسبوع
 

  

ثقله،  بكل  املغرب  فيه  يواجه  الــذي  الوقت  في 
خارجية  وزيـــر  يحل  إسبانيا،  الــجــارة  هــفــوات 
باملغرب،  أحمد،  الشيخ  ولد  إسماعيل  موريتانيا، 
وقد  وراهنيته،  وقعه  له  للرباط  سياسي  كدعم 
بوريطة،  ناصر  املغربي  نظيره  طرف  من  استقبل 
ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حامال معه 
الغزواني  الشيخ  ولد  محمد  الرئيس  من  رسالة 
جودة  موضوع  شكل  حيث  السادس،  محمد  للملك 
األصعدة،  مختلف  على  الجارين  البلدين  عالقات 
محور  وغيرها،  والرياضية،  والثقافية  السياسية 
الدبلوماسية  رئــيــس  ــا  أجــراه الــتــي  ــاءات  ــق ــل ال

املوريتانية.
ثالث  هي  »هذه  أحمد:  الشيخ  ولد  الوزير  وقال 
املــغــرب، ودومــا  ــى  إل كــوزيــر خارجية  لــي  زيـــارة 

املحبة  من  بالكثير  وأحس  أهلي،  بني  أنني  أحس 
أنه  شك  ال  الذي  الوزير  معالي  وأشكر  والحفاوة، 
شارك في تقوية هذه العالقات، وهذا هدف مشترك 
األشهر  خالل  اإليجابية  »النقطة  أن  مضيفا  لنا«، 
هي  العالقات،  متانة  على  دلــت  والتي  املاضية، 
السادس  محمد  امللك  بني  ما  الهاتفي  االتــصــال 
والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصال امللك 
وكذلك  العالقات،  على مستوى  كبير  له صدى  كان 

على مستوى الشعب والقيادة«.
مع  املغربي  بالتضامن  املوريتاني  الوزير  ونوه 
بعض  في  وأطــر  الطلبة  تكوين  قضايا  في  بــالده 
التنسيق  بـ»مستويات  مشيدا  الحيوية،  القطاعات 
في  كــان  ســواء  السياسية،  املجاالت  في  القائمة 
التشاور حول املواقف، ال شك أن  التنسيق أو في 

هناك دفعا كبيرا، وهناك إرادة سياسية قوية«.
روجها  التي  الشائعات  بوريطة  ناصر  وكــذب 
بعض أعداء البلدين في األشهر املاضية، وتحدثوا 
فيها عن حالة فتور أو توتر في العالقات بني املغرب 
البلدين حاليا تشهد  وموريتانيا، وأكد أن عالقات 
ازدهارا هو األحسن مقارنة مع السنوات املاضية.

صورة  وتعليق

الصورة التي أذهلت العالم وتجولت 
في فضاءات اإلعالم المتجدد.. للفتى 

المغربي الذي قال إنه يفضل الموت 
على العودة إلى المغرب.. هذا 

الفتى استخدم عبوات بالستيكية 
فارغة للسباحة باتجاه مدينة سبتة 

المحتلة، وعندما غادر المياه، اندفع 
عبر الشاطئ متجاوزا الجنود اإلسبان، 

وحاول تسلق الجدار حافي القدمين 
قبل اعتقاله.

هل يسحب االتحاد اإلفريقي االعتراف الرياضي بالجزائر ؟

كلميم. األسبوع 
 

  

اليد،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  سحب  أن  بعد 
تنظيمها  الجزائر  دولــة  من  سابق،  وقــت  في 
لألندية  اإلفريقية  البطولة  مــن   37 للنسخة 
إلى  تحولت  والتي  )ذكــور(  بالكؤوس  الفائزة 

تحتضن  أن  كذلك  تقرر  أكادير،  مدينة 
فعاليات  وكلميم  العيون  مدينتا 

املؤهلة  اليد  لكرة  إفريقيا  كأس 
لبطولة العالم.

وكــلــهــا انــتــصــارات جــديــدة 
دعــم  فــي  املــغــربــيــة  للسياسة 
الرياضية  الجامعات  دينامية 

التي تختار األقاليم الصحراوية 
ــضــان مــخــتــلــف الــبــطــوالت  الحــت

وهو  الــقــاريــة،  الرياضية  واملنافسات 
أريمو،  منصور  البينيني  جعل  مــا 
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس 
العيون  بمدينة  بنفسه  يحل  اليد، 
املالعب  مختلف  لــزيــارة  وكلميم 
مرفوقا  جاهزيتها،  على  والوقوف 
املغربية  امللكية  الجامعة  برئيس 
ومعه  الحنفي  العدلي  اليد،  لكرة 

مدير الرياضات بالقطاع الوصي.
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أثبتت األحداث على مدى عقود من الزمن، أن منطقة الشرق 
األوسط تبقى دائما أسيرة وتحت رحمة تيارات غالبا ما تكون 
الدوام  على  يرشحها  مما  والخيارات،  التوجهات  في  متضاربة 
ذلك  دوري،  بشكل  إقليمية  وتوترات  لهزات  معرضة  تبقى  ألن 
تتجاوز  التي  وامليليشيات  والعسكر  السياسة  رجال  جشع  أن 
إطالة  في  السبب  هو  النظامية،  القوات  قدرات  قدراتهم  أحيانا 

أمد هذا الصراع.
الصراع  مستوى  على  درامــي  مشهد  من  اليوم  نعاينه  ما 
تقف  التي  التجاذبات  لتلك  نتاج  هو  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 
إلى  التي تسعى  الجهود  كل  تنظيمات متطرفة تعارض  وراءها 
أرضية  وتحقيق  واإلنصاف  العدل  على  املبني  السالم  إقامة 
تلك  في  السماوية  الديانات  أبناء  بني  التعايش  من  مشتركة 
الذي  »حزب هلل«  يزال هو حال  ذلك وال  كان  العالم،  الرقعة من 
يعتبر  الذي  وهو  املنطقة  شعوب  تعني  ال  أجندة  على  يشتغل 
حركة  حال  هو  اليوم  وكذلك  الفقيه،  لوالية  تابعة  أرضا  لبنان 
السلطة  مشروع  مع  املتعارض  مشروعها  لها  التي  »حماس« 
خارجية  والءات  لهما  التنظيمني  فكال  الفلسطينية،  الوطنية 
للتشويش وخلط األوراق حينما  املناسب  الوقت  ويتحركان في 

تلوح في األفق بوادر االنفراج وحلحلة الوضع في املنطقة.
وبال شك، فإن التطورات التي حدثت على مستوى العالقات 
العربية اإلسرائيلية، قد أخذت منحى لن ترضى عنه التنظيمات 
املتطرفة، ألنه ال يخدم مشروعها السياسي وال مشاريع وخطط 
 - التنظيمات  هذه  بالوالء..  لها  يدينون  التي  املارقة  الدول  تلك 
في حالة جمود  املنطقة  على  اإلبقاء  تريد   - الدول  تلك  كما هي 
حيث ال حرب وال سلم، ولذلك، فما أقدمت عليه حركة »حماس« 
فقط  هو  حرب،  عن  اإلعــالن  مستوى  إلى  يرقى  ال  استفزاز  من 
بنية استدراج إسرائيل إلى ردة فعل عنيفة يتأذى منها املدنيون 
يحقق  ولكي  بالفعل،  حصل  ما  وهو  األبــريــاء،  الفلسطينيون 

قادتها ثروات من وراء ذلك.
»حماس« تقيم عليها  فبكل تأكيد أن الصواريخ التي تطلقها 
كما  بات مستهدفا،  أن وجودها  للعالم  لتبرهن  الدليل  إسرائيل 
تروج إعالميا أن ردة فعلها تندرج في سياق ما يعرف بسياسة 
الدفاع عن النفس.. هذا السيناريو ليس األول من نوعه، بل دأبت 
الفلسطيني  بالشعب  لتلحق  مرات  عدة  »حماس«  حركة  عليه 
على  انتصارات  بتحقيق  تزهو  مرة،  كل  وفي  وتخريبا،  دمارا 
اقتربت،  قد  املبني  والنصر  الحسم  ساعة  أن  وتدعي  إسرائيل، 
لكن سرعان ما يتراجع ذلك االندفاع وتنهار العواطف الجياشة 

بعد أن يصحو الفلسطينيون على واقع أليم.
ألم يدع »حزب هلل« قبل ذلك أنه حقق »نصرا إلهيا« في حربه 
مع إسرائيل عام 2006، واهتزت الشعوب العربية مهلهلة بينما 
يقارب  ما  وتهجير  دوالر  مليار   15 بـ  تقدر  خسائر  لبنان  تكبد 
الضاحية  واستوت  التحتية  البنى  وتدمير  لبناني  مليوني 
وأصدر  األرض،  مستوى  مع  التنظيم،  هذا  معقل  الجنوبية، 
عن  »حزب هلل«  ميليشيات  أبعد  الذي   701 قراره  األمن  مجلس 
الحدود مع إسرائيل وبالضبط إلى ما وراء نهر الليطاني.. هذه 
منها  وجعل  هلل«  »حزب  حصدها  التي  الحقيقية  النتائج  هي 
وكذلك  العربي،  العالم  في  الناس  مشاعر  دغدغ  إلهيا«  »نصرا 
إسرائيل  على  انتصرت  أنها  األخــرى  هي  »حماس«  ستدعي 
الفلسطيني،  الشعب  على  انتصرت  أنها  يقول  الواقع  بينما 
كل  موعدا  يضربون  وأبناؤهم  قادتها  بينما  وتخريبه  بتدميره 
والثروات  العروض  عليهم  لتنهال  الخراب،  مع  سنوات  أربع 
الفلسطيني فلن  أما الشعب  كي يدخلوا في هدنة مع إسرائيل، 
ومشعل  هنية  بينما  املعاناة،  من  مزيدا  سوى  ذلك  من  يحصد 
واملرزوقي، فهم في جنات ينعمون يطوف عليهم ولدان مخلدون 
»الصونة« و»الجاكوزي«  في  الناعمة  بأناملهن  األوكرانيات  من 
و«الستيم«، أي غرف البخار املعطرة بالرياحني والقرنفل لتيسير 

عملية التنفس، وليتنفس الغزاويون غبار بيوتهم املدمرة.
مسلسل  من  حلقات  عن  عبارة  هو  املنطقة  هذه  فتاريخ  إذن، 
دموي يؤدي ثمنه دائما الطرف العربي.. فإلى متى سيبقى هذا 
املسلسل مستمرا ال سيما وأن العرب ال يملكون خيارا عسكريا 
النفس  الواهية والكاذبة ومخادعة  التمنيات  تلك  حاسما سوى 
ما  ينصر  لكي  هلل  إلى  الضراعة  أكف  ورفع  يتحقق،  لن  بنصر 
الدجالون  املنافقون املخادعون  أنهم  يسمى باملسلمني، في حني 
العسكري  الخيار  دام  فما  إيمانهم؟  قل  قوما  ينصر  لن  وهلل 
ظل  في  السالم  استراتيجية  تبقى  ومستعصيا،  مستبعدا  أمرا 
التوازنات املختلة، هي الخيار األمثل الذي يجب التمسك به في 

مواجهة إسرائيل.
ولعل إقامة بعض الدول العربية عالقات رسمية مع إسرائيل 
هذه  ملثل  ينبغي  وال  السالم،  الستراتيجية  سليم  مدخل  هو 
تحول  أن  والــزمــان  املكان  في  املــحــدودة  الدرامية  التطورات 
ينبغي  وال  السالم،  زحف  هو  الذي  الزحف  هذا  مواصلة  دون 
مآربها  إلــى  للوصول  فرصة  إعطاءها  املتطرفة  للتنظيمات 
الشعب  إخــراج  إلى  الرامية  الــدول  تلك  تطلعات  حساب  على 
الفلسطيني من دوامة العنف وتمكينه من حقوقه املشروعة على 

رأسها إقامة دولته إلى جانب دولة إسرائيل.
العبرية،  الدولة  مع  الرسمية  عالقاته  استأنف  الذي  فاملغرب 
كذلك،  يكون  ولكي  السالم،  قضية  خدمة  األساسي  همه  كــان 
طرفي  من  واحــدة  مسافة  على  يكون  أن  قناعة  لديه  ترسخت 
النزاع: إسرائيل وفلسطني، وبقدر ما كان امللك يخطو أي خطوة 
الوقت نفسه أشد حرصا على  كان في  الجانب اإلسرائيلي،  مع 
أن يضع القيادة الفلسطينية املتمثلة في الرئيس محمود عباس، 
في الصورة عن كل صغيرة وكبيرة، وألن انشغاالت جاللته هي 
خدمة السالم وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، فإن املغرب 
طاولة  إلى  بالعودة  الطرفني  إلقناع  الفوري  التحرك  إلى  مدعو 
املفاوضات، وأن يحتضن املغرب تلك املفاوضات إلحداث انطالقة 

على أسس سليمة في أفق إيجاد حل عادل ونهائي ودائم.

إلى أين تقود »حماس« 
؟ الفلسطينيين 

انتفضت دول العالم ضد اإلرهاب الذي أطل بوجهه القبيح على 
كثير من البلدان، فقتل آالف األبرياء، وروع ماليني اآلمنني، وانتهك 
الحرمات واملقدسات الدينية، واستهدف تخريب األوطان وزعزعة 

استقرارها من دون وازع ديني أو أخالقي.
أدرك املختصون في العالم، أن اإلرهاب ال دين له وال وطن، وال 
لتهدد  تمتد  وإنما  زمان محدد،  أو  مكان معني  عند  تقف مخاطره 

الجميع في كل وقت وحني.
العنف  مواجهة  في  واحدا  صفا  بالوقوف  الكثيرون  ينادي  لذلك 
واإلرهاب، باعتبارهما أخطر »ظاهرة اجتماعية« في حياة املجتمعات 
جماعات  أو  أفراد  يمارسه  الذي  العدوان  هو  واإلرهــاب  اإلنسانية، 
بغيا على اإلنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل شتى 
من  فعل  وكل  بغير حق،  والقتل  والتهديد  واألذى  التخويف  صنوف 
أفعال العنف والتهديد يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي، 
ويهدف إلى إلقاء الرعب بني الناس، وترويعهم، بإيذائهم أو تعريض 

حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر.
وأشكاله  اإلرهـــاب  أعــمــال  جميع  يــحــرم  اإلســالمــي  ــديــن  وال

وممارساته، باعتبارها أعماال إجرامية تدخل ضمن جريمة الحرابة أينما وقعت 
مصالحهم  وتدمير  اآلمنني،  ترويع  هو  اإلرهــاب  أن  وبما  مرتكبها.  كان  وأيــا 
وحياتهم واالعتداء على أموالهم وأعراضهم وكرامتهم، فإن من حق الدولة التي 
يقع على أرضها هذا اإلرهاب اآلثم، أن تبحث عن املجرمني الذين ارتكبوه، وأن 

تقدمهم للعدالة لكي تقول كلمتها فيهم.
وقد عرفت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب في مادتها األولى اإلرهاب بأنه 
يقع  أغراضه،  أو  دوافعه  كانت  أيا  به،  التهديد  أو  العنف  أفعال  من  فعل  ))كل 
تنفيذه ملشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بني الناس أو 
الضرر  إلحاق  أو  للخطر،  وأمنهم  حرياتهم  أو  حياتهم  تعريض  أو  ترويعهم، 
بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك )العامة والخاصة( واحتاللها أو االستيالء 

عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر((.
لذلك،  املجتمعات واستقرارها،  أمن  تهدد  التي  الظواهر  واإلرهاب من أخطر 
أو  سياسية  اعتبارات  أي  تبررها  أن  يمكن  ال  ظاهرة  أنه  على  إجماع  هناك 

اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو غيرها.
أو  اإلرهابية،  العمليات  عدد  ارتفاع  على  تقتصر  تعد  لم  اإلرهــاب  وظاهرة 
تصاعد قوتها التدميرية، ولكنها تتمثل أيضا في انتشارها جغرافيا أو توسعها 
بشريا، فقد امتدت هذه الظاهرة إلى كل قارات العالم ومعظم دوله، وانخرط فيها 
املمارسات  به  يراد  »اإلرهاب«  فمصطلح  الدول،  إلى مختلف  ينتمون  إرهابيون 
الخاطئة التي تستخدم في تقتيل الناس وترويع اآلمنني واالعتداء على األبرياء 
وهدم العمران وتخريب املجتمعات وخطف الطائرات وأخذ الرهائن واالغتياالت 

والتفجيرات وغيرها من األفعال العدوانية.
مما  الغلو،  أو  والتسلط  التطرف  مخاطر  اليوم  العالم  يواجه  اإلرهاب  فمع 
يجب على جماهير األمة اإلسالمية وعلمائها ومفكريها، وعلى اإلنسانية جمعاء، 

الناصح  الفكر  من  يناسبها  بما  اإلرهابية  املخاطر  مواجهة 
الواعي.

اإلرهابية  بحروبها  العالم  روعــت  »داعـــش«  تنظيمات  إن 
ليس  الدين  مستخدمة  وهناك  هنا  األوطان  خربت  وقد  املدمرة، 
السلطة  إلــى  للوصول  وإنــمــا  تــزعــم،  كما  اإلسالمية  للدعوة 
الذي يشكل جريمة في  األمر  وتحقيق منافع وأهداف سلطوية، 

حق الدين وفي حق البشرية جمعاء.
جماعات  هو  اإلسالمية«،  بـ»الدولة  يسمى  أو  »داعــش«  إن 
وهدمت  أوطانهم  من  الناس  وطــردت  روعــت  خطيرة  إرهابية 
وهي  أموالهم،  واستباحت  نسائهم  وعباداتهم وسبت  عمرانهم 
أفعال إجرامية تشوه الصورة الذهنية لدى املجتمعات الغربية 

عن اإلسالم واملسلمني. 
الوقت  مرور  مع  يختفي  أخذ  »داعــش«  تنظيم  أن  للـه  والحمد 
أنواع اإلرهاب  التي كان يمارس فيها مختلف  الكثيرة  من األماكن 
العالم  من  مختلفة  أماكن  في  وجيوب  خاليا  له  فبقيت  والدمار، 
القوات األمنية املختصة في محاربة اإلرهاب للقضاء  تتصدى لها 
عليها، واملغرب في طليعة الدول التي يقوم أمنها الكفء بتفكيك الخاليا اإلرهابية 
عناصر  توفرها  التي  الدقيقة  املعلومات  بفضل  وذلك  واملناطق،  املدن  جميع  في 
على  األمينة،  للقوات  االستباقية  والتدخالت  »الديستي«  الوطني  التراب  مراقبة 
اعتبار أن بالدنا ليست في منأى عن شبح اإلرهاب الذي يسعى لزعزعة استقرار أمن 
املواطنني واملواطنات، من أجل ذلك تقوم القوات األمنية الوطنية بمجهودات جبارة 
ملحاربة اإلرهاب وكافة أشكال التطرف الديني بفضل الجهود التي يبذلها عناصر 
الوطني،  التراب  العامة ملراقبة  للمديرية  التابع  القضائية  الوطني لألبحاث  املكتب 
اإلرهابية  الخاليا  على  القضاء  أجل  من  وشاقة  مستمرة  معركة  يخوضون  والذين 
كيفما كان نوعها وحجمها، للحيلولة دون تكرار األعمال اإلرهابية ببالدنا، وال سيما 
 ،2003 األحداث اإلرهابية األليمة التي هزت مدينة الدار البيضاء خالل شهر ماي 
والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى واملعطوبني الذين مازالوا يعانون 

من خطورة األفعال اإلجرامية التي قام بها هؤالء اإلرهابيني.
املغرب  مدن  من  بمجموعة  الدوام  على  مستمرة  أمننا  رجال  وكفاءة  جهود  إن 
أصبح  املغرب  أن  درجة  إلى  الديني  والتطرف  اإلرهاب  ملحاربة  املختلفة،  ومناطقه 
معادلة دولية مهمة في مجال الجهود الرامية إلى محاربة اإلرهاب بمختلف أشكاله 
عن  تأت  لم  املعادلة  هذه  أن  اعتبار  على  والعاملي،  الوطني  الصعيد  على  وأنواعه 
تدبير  املغربي  األمن  بها  استطاع  التي  للطريقة  نتيجة  إنها  بل  الصدفة،  طريق 
العديد من امللفات املتعلقة بقضايا اإلرهاب وطنيا أو دوليا، ذلك أن بالدنا لم تتوان 
الدول حول  الدقة لكثير من  الكثير من املناسبات عن تقديم معلومات في غاية  في 
أشخاص كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في تراب دول أوروبية وأمريكا، مكنت 
ضحايا  األبرياء  من  العديد  وسقوط  دم  حمام  في  الوقوع  الدول  تلك  تجنيب  من 

عمليات إرهابية.  

وهو  العربي،  املغرب  اتحاد  لعل 
اليوم،  معروف  دولــي  اتحاد  أفشل 
الشعوب  ــحــاد  ات ــاج  ــت إن ــي  ف أفــلــح 
يشتغل  لم  إنــه  الهاربة..  املغاربية 
البدعة  العجب  هذا  لينتج  مؤسسيا 
فيه  العطالة  تحكمت  بل  العالم،  في 
لتنتج بناِتها، ومن أشهرهن: التنمية 

املعاقة، وسليلتها البطالة.
موضوعية  ــراءة  ق في  رغبنا  إذا 
عميقة لتعطيل هذا االتحاد - تاركني 
في  املتمثل  املباشر  السبب  جانبا 
واملسلح،  املزمن  الجزائر،  اعتراض 
فسيكون   - الصحراء  مغربية  على 
مــوضــوع  ــارب  ــق ن أن  علينا  ــا  ــزام ل
الديمقراطية، نهجا للحكم، في الدول 

املغاربية الخمس، وجودا وعدما.
والقادة  الحيوي  السؤال  هذا  ُيطرح  لم  طبعا، 
املغاربيون يتداولون في التأسيس، ثم وهم يعلنونه 

من مراكش بتاريخ 17 فبراير 1989.
املستعجلة،  التوافقية  السياسة  أسكتت  لقد 
على  دولة  كل  طرف  من  املؤّملة  الخاصة  واملكاسب 
ــن هنا يمكن  لــلــقــادة، وم حـــدة، كــل ســـؤال مــحــرج 
عن  سريع  إعــالن  مجرد  التأسيس  إعــالن  اعتبار 
نوايا فضفاضة، وليس استراتيجية دقيقة وصادقة 
استثمار  يتم  لم  فربما  املغاربي،  امليداني  للتنزيل 
االتحاد،  لهذا  الحديثة  التاريخية  املستندات  حتى 
مؤتمر  منذ  والــتــراكــم  التبلور  فــي  بـــدأت  والــتــي 
بتاريخ  بطنجة  انعقد  ــذي  ال املغاربية،  األحـــزاب 
الوطني  التحرير  جبهة  بحضور   ،1958 أبريل   30
تأسيس  تم  الجزائر،  استقالل  وبعد  الجزائرية، 
 ،1964 سنة  العربي  للمغرب  االستشارية  اللجنة 
العربي  لقادة املغرب  »زرالدة«  إلى بيان  وقد أفضت 

بتاريخ 10 يونيو 1988.
الثاني،  الحسن  املرحوم  شخصية  لقوة  كان  لقد 
التوافق فقط،  تأثير في استحضار عناصر  ودهائه، 
حاملا  تتكشف  بدأت  وقد  املعوقات،  عن  والتغاضي 

شرع االتحاد في إرساء آليات اشتغاله.
بالعودة إلى قراءة هذا اإلعالن )على ضوء ثالثني 
التعويمي  منحاه  من  نتأكد  التعطيل(  من  عاما 
ألمور  وليس  بنيوي،  فشله  بأن  ونقتنع  املتهافت، 
الحدود،  فتح  األخــوة،  أواصــر  تمتني  عليه:  طارئة 
كل  استقالل  صيانة  والعسكري،  األمني  التنسيق 
الدولية،  القضايا  بخصوص  الوفاق  تحقيق  دولة، 
مختلف  فــي  مشتركة  تنموية  سياسة  واعــتــمــاد 

امليادين، االقتصادية واالجتماعية والثقافية..

وعــلــيــه، فــقــد ولـــد االتــحــاد وفــي 
األنظمة  لتباين  فشله،  بذور  أحشائه 
الديمقراطية،  اعتماد  يخص  ما  في 
منذ  تهميشها،  من  هذا  على  أدل  وال 
البداية، للشعوب املغاربية، استشارة، 
البناء املغربي  وإعدادا للمساهمة في 
املــشــتــرك، ألنــه فــي الــنــهــايــة مغرب 
وليس  الـــدوام،  وجــه  على  للشعوب، 

مغربا للقادة، يزول بزوالهم.
وألنــه  الــقــادة،  مغرب  تأسس  لقد 
الفشل،  من  عاما  ثالثني  راكــم  هكذا، 
أحــيــاء،  مؤسسيه  وأن  حتى  ابــتــدأ 
يتأسس  فلم  الــشــعــوب،  مــغــرب  ــا  أم
ــة في  ــضــارب ــم جــيــنــاتــه ال ــد، رغـ ــع ب
والفاعلة  والحديث،  القديم  التاريخ 
نشاهدها  التي  اإلرهاصات  هذه  في 
تونس  في  سلمية  كحراكات  تمظهرت  سواء  اليوم، 
أو  ليبيا،  فــي  واقتتال  انقسامات  أو  والــجــزائــر، 
وتوقا  الفساد،  الستشراء  ــات  إدانـ شكل  اتــخــذت 
للهجرة توخيا إلصالح الحال - ويا للمفارقة - خارج 
املغاربية  الدول  فيه  تشترك  وهذا  األوطــان،  خرائط 

كلها.
وزن  ــى  ــل ع ــان  ــ ــ أوط ــى  ــل ع نــصــبــح  ال  وحـــتـــى 
فتح  املغاربية  الدول  جربت  لو  فإنه  »أوطانستان«، 
بالخصوص، لخلت شوارعها  أمام شبابها  حدودها 
قاعا  التعليمية  املؤسسات  حتى  وألصبحت  كلية، 
الفشل  غير  ينتج  ال  التعليم  حتى  دام  ما  صفصفا، 

املجتمعي.
خير  ثالثة،  أو  يومني  في  آالف،  الثمانية  تجربة 

دليل، ال يزال ساخنا.
العالم،  في  الشتات  مغاربيي  إلى  هذا  ينضاف 
املغاربية،  العلمية  الكفاءات  خيرة  نغفل  أن  دون 
التي أدت الدول فواتير تعليمها، ثم تبرعت بها على 
وفي  جسده،  في  يزرعها  كيف  عرف  الــذي  الخارج 

دورته املعرفية والتنموية.
ومن املفارقات أن الجزائر، مثال، حتى حينما فكرت 
األمس،  ما من خزائن مستعمر  استرجاع شيء  في 
نخرة. عظاما  الشهداء  بعض  استرجاع   فضلت 
مقابل دفقات الشباب املهاجر - اليدوي والرمادي- 
نقيم في األوطان مدافن، احتفاء بالتاريخ والوطنية.
أن  أستغرب  لكني  لهذا،  الرمزية  القيمة  أنكر  ال 
الحي،  باإلنسان  األمر  يتعلق  حينما  عكسه  يحصل 
املؤهل، الذي ال يجد أمامه غير الهالك يركبه بحرا 

متالطما، في اتجاه املجهول.
- أكثر  إن الدول املغاربية يتهددها غول الهجرة 

صلبها،  من  وهو   - اإلرهــاب  تمساح  يتهددها  مما 
في  رجليه  ومــد  استقوى،  حتى  وتعهدته  ولدته 
جميع  ُتعجم  لــم  وإذا  والـــحـــارات،  املـــدن  جميع 
عيدانها للتصدي له - مغاربيا- فستعرف انهيارات 
والسياسية،  الديموغرافية  بنيتيها  في  وتصدعات 
يصبح معهما التفكير في املستقبل أمرا عبثيا، فكل 
ذاك،  أو  العذر  بهذا  الهجرة،  على  للحرب  تعطيل 
يقربنا  متوفرة،  االقتصادية  واإلمكانيات  خصوصا 

من هاوية الثقب األسود.
من  بد  ال  أثناءها،  وحتى  الحرب،  هذه  قبل  لكن 
للديمقراطية  املحتكمة  املؤسسات  دول  استكمال 

الحقيقية، وليس الصورية، كما نرى اليوم.
ــدوره ورش وطــنــي ومــغــاربــي، مــا دام  وهـــذا بـ
مغرب  دون  بما  يقنع  ال  ــات،  زراف بأعناق  الطموح 

الشعوب.
ــوحــد  الــشــعــوب وت ــف  ــآل ــت ت يــمــكــن أن  ــل  ــ وه
من  متباينة  مسافات  على  وهي  املغاربي  بناءها 

الديموقراطية؟ ال أظن.
املغاربية،  الشعوب  معارك  أن  أستحضر  وهنا 
يتهددها  ما  ألن  سلفا،  مربوحة  غير  ألويتها،  بكل 
من مستعمر األمس، وزعامات الليبرالية املتوحشة، 
في  يتفاوتون  حــكــام،  مــن  بها  يتربص  مما  أكثر 
إيمانهم بالديمقراطية، وقوة شعوبهم، درعا ومالذا، 

يقوي ترافعهم.
جهل  عــن  صــدر  ــو  ول مــؤخــرا،  سمعناه  مــا  إن 
وغضب، تقتضي وقفة وطنية حازمة، والسنة سنة 
انتخابات، كما تقتضي هبة مغاربية صادقة، تقتحم 

على الغول جميع مغاراته.
وأقول لألحزاب املغربية: رجاء، أعيدوا مشاهدة 
وتأكدوا  سبتة،  صــوب  املليوني  الهروب  أشرطة 
ووصوال..  ووجهة  منطلقا  عنه،  الفظيع  غيابكم  من 
الحزبي  »الهاراكيري«  يكن  لم  إذا  هذا  يعني  ماذا 
أي  ففي  مثيالتها،  وعــن  عنها  غبتم  إن  املغربي؟ 

ساحة تحضرون؟
وال بأس أن تطلبوا حتى تأجيل االنتخابات، حتى 

تتأهلوا أكثر لقضايا الوطن املأزومة واملستعجلة.
ــاءات  ــف ــك ال وزن  ــوا  ــعــرف ــت ل ــة،  ــاســب ــن م ــي  ــ وه
الداخل  مغاربة  عليها  يتوفر  التي  التكنوقراطية 
أو  إخفائها  أجــل  مــن  تــكــدون  والــتــي  والــخــارج، 

تهجيرها.
وقد أصبح الركون إلى تقوية الصفوف الحزبية 
وتطهيرها، وبث العنفوان في أوصال الدول املدنية، 
أوطان  على  نصبح  ال  حتى  أيضا،  مغاربيا  مطلبا 

على وزن أوطانستان، ال تعوي فيها غير الذئاب.

انتفاضة عالمية ضد اإلرهاب

نافذة للرأي

بذور الفشل في اتحاد الدول المغاربية

لحسن الجيت    

ذ. عبد الرحيم 
بن سالمة*

رمضان مصباح 
اإلدريسي

* أستاذ باحث
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األحــداث  فبركة  من  اآلن  نعيشه  ما 
ومــحــاولــة تــهــريــب الــنــقــاش فــي ملف 
اإلسبانية  السلطات  املــغــرب  مطالبة 
الــقــضــاء  اســتــقــالــيــة  ــدأ  مــب بتطبيق 
التأثير  دون  السلط  وفصل  اإلسباني 
عليها، وتقديم زعيم بوليساريو للعدالة 
إسبانيا  دخــل  أوال،  ــه  ألن اإلســبــانــيــة، 
ثم  ــزورة،  مـ بهوية  »شينغن«  وفــضــاء 
ثانيا، في جرائم ثقيلة ال  التحقيق معه 
الجماعية  اإلبادة  وهي  التقادم،  يطالها 
وجرائم ضد اإلنسانية، وما نعيشه من 
بهرجة إعامية وتسخير جرائد بعينها 
ولــرمــوزه  للمغرب  بعدائها  مــعــروفــة 
حصريا  املجال  وبفتحها  ولقضاياه، 
بــإيــديــولــوجــيــات  سياسيني  لفاعلني 
يهدف  هـــذا  ــل  ك مــتــطــرفــة..  عنصرية 
تصوير املغرب كـ»عدو داخلي« لإلسبان، 
»املَُمسرحة«  الوقفة  فضحته  ما  وهــو 
املغربية  الدبلوماسية  التمثيليات  أمام 
بإسبانيا، مع العلم أن املغرب لم يحاول 
ولكنه  اإلسباني،  القضاء  في  التدخل 
إنساني  مــبــدأ  بتطبيق  فقط  يطالب 
املتقاضني  حقوق  بحماية  يتعلق  كوني 
بإنصاف  تم  ومن  العادلة،  وباملحاكمة 

الضحايا وتحقيق العدالة.
لصور  ــرط  ــف املُ االســتــعــمــال  أن  كما 
ــر على  ــادث ســبــتــة«، هــو دلــيــل آخ »حـ
تشتيت  فــي  سانشيز  حــكــومــة  رغــبــة 
انتباه الرأي العام العاملي حول التستر 
خطيرة،  اتــهــامــات  بصك  مــجــرم  على 
أغلبها  صــور  توظيف  يبرره  ما  وهــو 
املنظمات  بعض  عطف  الستمالة  مفبرك 
الحقوقية ومؤسسات االتحاد األوروبي 
مــن جــهــة، وجــعــل األمـــر وكـــأن جوهر 
في  الشرعية،  غير  الهجرة  هو  األزمــة 
إيــواء  هــو  الحقيقي،  املشكل  أن  حــني 
حكومة اليسار اإلسباني لزعيم املرتزقة 
وبرمجة تهريبه إلى أسياده من جنراالت 
الجزائر أو تحصينه في سفارة الجزائر 
زعيم  إلقامة  الرسمي  الراعي  بمدريد، 

املرتزقة بإسبانيا.
تلك  توظيف  قــراءة  املجحف  من  لكن 
سياقاتها،  عن  مبتورة  بطريقة  الصور 
اإلسبانية  القراءة  اعتماد  املؤسف  ومن 
وكأنها  أحـــادي  بشكل  ــداث  األحـ لتلك 
املشكل  اخــتــزال  أن  كما  مــنــزل،  وحــي 
ــن يـــوم 18 مـــاي فــقــط، أي  انــطــاقــا م
أبريل،   18 منذ  وليس  سبتة،  أحــداث 
البوليساريو  زعيم  تهريب  تاريخ  أي 
مــزورة،  بهوية  إسباني  مستشفى  إلى 
اإلسباني  العام  للرأي  تضليا  يعتبر 

واألوروبي بصفة عامة.
ــداث  ألح سانشيز  حكومة  ــة  ــرواي ف
إلى  ــاألســاس  ب مـــاي، مــردهــا   18 يــوم 
من  املحتلتني،  ومليلية  سبتة  خسارة 

الفنيدق،  مع  التماس  نقطة  إقفال  جراء 
وبالتالي،  املعيشي،  التهريب  ومنع 
اإلسبانية  الشركات  من  العديد  إفاس 
وما   ،2019 سنة  املحتلتني  باملدينتني 
حاكمي  طرف  من  ضغط  من  ذلك  خلفه 
من  مدريد  حكومة  على  ومليلية  سبتة 

أجل الضغط على الرباط لرفع املنع. 
وفي نفس الوقت، كانت مدينة الفنيدق 
واملطالبة  احتجاجات  تنظيم  قد شهدت 
بإيجاد بدائل اقتصادية )فبراير 2021(، 
وهو األمر الذي دأبت السلطات املغربية 
أكثر  على معالجته تدريجيا، كما وصل 
مدينة  إلى  غير شرعي  مهاجر  مائة  من 
سرعان   )2021 )أبريل  سباحة  سبتة 
السلطات  مع  بتنسيق  إرجاعهم  تم  ما 
املغربية، وهي أحداث لم تعرف كل هذا 
الصخب اإلعامي والتوظيف السياسي 
تتقاسم  أنها  رغم  الجار  البلد  من طرف 
ــداث سبتة  ــ ــع أح الــتــوصــيــف م نــفــس 
ليوم18  ماي 2021، وهي صفة الهجرة 

غير الشرعية.
الــصــخــب  أن  ــو  هـ املـــاحـــظ،  ــن  ــك ل
ــتــجــيــيــش اإلعـــامـــي  ــاســي وال ــســي ال
سقط  إسبانيا،  في  الحقوقي  والنضال 
في فخ الذاتية مرة أخرى، بحيث لم تتم 
لتشمل  الازمة  باملوضوعية  تغطيته 
املياه  داخــل  املهاجرين  تعنيف  صــور 
يتسع  ولم  اإلسبانية،  القوات  من طرف 
تعنيف  صــور  لــرصــد  التغطية  مــجــال 
ولم  سبتة،  شاطئ  على  العزل  األطفال 
يتسع ليوثق صور الضرب داخل البحر، 
ولم تلتقط عدسات إعام الحرس املدني 
فقط  اكتفت  بل  القتلى،  صور  اإلسباني 
باستغال صور بعض األطفال من أجل 
ــي،  األوروب العام  ــرأي  ال تعاطف  جــذب 
ازدواجية  عن  تنم  مكشوفة  خطة  وهي 
الجدد  اليساريني  حكومة  لدى  املواقف 
في إسبانيا التي تستغل املبادئ الكونية 
لحقوق اإلنسان، والتي يعتبر الحق في 
التنقل واحدا من عناصرها، عندما تريد 
في  سياستها  ولكن  صورتها،  تلميع 
املبادئ،  هذه  مع  كليا  متناقضة  الواقع 
أرصــدة  عملي  بشكل  خصصت  بحيث 
وكهربة  تقوية  أجل  من  خيالية  مالية 
جدار  أعلى  منه  لتجعل  الجدار  أساك 
)بعلو10 أمتار و12 كيلومتر  العالم  في 
وبتكلفة  بسبتة(،  كيلومتر  و8  بمليلية 
عهد  في  فقط  أورو  مليون  تجاوزت17  
حكومة سانشيز، وقبله 35 مليون أورو 

في عهد حكومات سابقة.
فــي سبتة  الــعــار  جـــدار  أصــبــح  لقد 
البرامج  كل  في  مركزية  نقطة  ومليلية 
أنه  العلم  مــع  بإسبانيا،  االنتخابية 
اإلنسان  لحقوق  مخالف  حمائي  إجراء 
غير  الهجرة  تدفقات  صد  يستطع  ولم 

سجل  وهــكــذا  باملدينتني..  القانونية 
تنظيم   ،2018 سنة  من  فبراير  تاريخ 
 300 لحوالي  جماعية  هجرة  عملية 
جنوب  دول  من  مهاجرون  أغلبهم  فرد 
فبراير   6 ذلك، أي يوم  الصحراء، وقبل 
»تراخال«  معبر  شهد   ،2014 سنة  من 
بسبتة فضيحة إنسانية ذهب ضحيتها 

عناصر  استقبلت  أن  بعد  قتيا،   15
مهاجرين  اإلســبــانــي  املــدنــي  الــحــرس 
الصحراء  جنوب  إفريقيا  من  منحدرين 
املسيلة  والقنابل  املطاطي  بالرصاص 
للدموع، وهم يحاولون الوصول سباحة 
إلى سبتة، مما تسبب في غرقهم، وهي 
من   16 إثرها  على  توبع  التي  الكارثة 
أفراد الحرس املدني، قبل أن يتم إخاء 

سبيلهم فيما بعد.
على  العثور  تم  السياق،  نفس  وفي 
جنوب  دول  من  ونساء  لرجال  جثة   16
الصحراء في فبراير من سنة 2018 على 
محاولتهم  بعد  املحتلة،  مليلية  شواطئ 
هذه  كل  املدينة..  إلى  للعبور  الفاشلة 
منظمة  سجلتها  املأساوية  الــحــوادث 
السنوية،  تقاريرها  في  العاملية  الهجرة 
 ،2017 لسنة  السنوي  تقريرها  منها 
وفاة  حالة   223 وقوع  عن  كشف  الذي 
سبتة  عبر  للعبور  الحاملني  صفوف  في 

املحتلتني. ومليلية 
وبلغة األرقام، يتبني أن املنطقة عرفت 
لتنظيم  املماثلة  األحـــداث  من  العديد 
مصحوبة  جماعية،  هــجــرة  عمليات 
ومفقودين،  قتلى  من  إنسانية  بمآسي 
الكاميرات،  عدسات  تغيبها  ما  سرعان 
إلى  الحقوقية  املنظمات  تقارير  وتلتفت 
مع  يختلف  األمــر  لكن  أخـــرى..  أشياء 
فقد   ،2021 ماي   18 ليوم  سبتة  أحداث 
كان ال بد من اإلفراط في توظيف مآسي 
وبعض  الصحراء  جنوب  من  مهاجرين 
االتهام  دفــة  تغيير  أجــل  مــن  املغاربة 
على  وتسترها  اإلسبانية  الحكومة  ضد 
املغرب  اتهام  إلى  العدالة،  من  »هارب« 

باالبتزاز.
فعن أي ابتزاز يتكلمون مع توفرهم 
العالم؟  في  جــدار  وأخطر  أعلى  على 
وعن أي ابتزاز يتكلمون واملغرب يلتزم 
في كل مرة بتطبيق اتفاقية 1992 )في 
عهد حكومة فيليبي غونزاليس(، وذلك 
القانونيني  غير  املهاجرين  بــإرجــاع 
يعرفون  فاملغاربة  أيام؟   10 أجل  داخل 
ــاجــر في  ــت ــو املــبــتــز وامل ــن ه جــيــدا م
رأسها  وعلى  االستراتيجية  قضاياه 

ملف الصحراء املغربية.
لقد أعلن املغرب في أكثر من مناسبة، 
القيام  يمكنه  وال  ــا«  ــي »درك ليس  ــه  أن
املدجج  اإلسباني  املدني  الحرس  بمهام 
صيحات  وآخر  املراقبة  آليات  بأحسن 
من  الحقيقي  الهدف  لكن  التكنولوجيا، 
والسياسية،  اإلعامية  الضجة  هذه  كل 
ومليلية  سبتة  ــدن  م ملفات  ــحــام  وإق
كحدود جنوبية ألوروبا وليس إلسبانيا، 
األوروبي من أجل  االتحاد  هو استمالة 
حجة  ضعف  أمام  املغرب  على  الضغط 
إسبانيا في مسألة تقديم زعيم املرتزقة 

إلى العدالة اإلسبانية.
وألنه ال عداوة دائمة وال صداقة دائمة 
الدولة  حكماء  فإن  السياسة،  مجال  في 
وإعامييها  وحقوقييها  اإلســبــانــيــة 
بالضغط  اليوم  مطالبون  ومثقفيها، 
أجل  من  سانشيز،  بيدرو  حكومة  على 
للعدالة  /بنبطوش،  غالي  املدعو  تقديم 
االستراتيجية  املصالح  ألن  اإلسبانية، 
كبير  عــنــوان  هــي  واملــغــرب  إلسبانيا 
حوض  منطقة  واســتــقــرار  للمستقبل 

املتوسط.
الدفاع  مبدأ  استحضار  املهم  ومــن 
املغرب  فموقف  السيادة،  عن  املشروع 
على  ينبني  ال  إسبانيا  تجاه  الــحــازم 
ضرب  أو  الشمالي  للجار  العداء  مبدأ 
طبيعي  فعل  رد  ولكنه  العليا،  مصالحه 
والتستر  اإلسبانية  الحكومة  الستقبال 
جرائم  في  متورط  شخص  هوية  على 
ضد اإلنسانية ذهب ضحيتها مواطنون 
مغاربة وإسبان، وبالتالي، فهو مطلوب 
كون  إلى  باإلضافة  سبق،  كما  للعدالة 
انفصاليا  تنظيما  يتزعم  الشخص  هذا 
عسكريا يحمل الساح في وجه املغرب، 
يعتبر  إسبانيا  سلوك  فــإن  وبالتالي، 
وأن  خصوصا  املــغــرب،  على  تحاما 
حجة »الدواعي اإلنسانية« التي يحاول 
در  بواسطتها  الجدد  مدريد  يساريو 
الرماد في عيون الرأي العام، ال تبرر في 
مستشفى  تحويل  األحوال  من  حال  أي 
خلفية  عسكرية  قاعدة  إلى  »لوغرونيو« 
البوليساريو  ــادات  ــي ق فيها  تجتمع 
منها  وتصدر  فيها  وتخطط  االنفصالية 
تحتجز  التي  عناصرها  إلى  تعليماتها 
أشخاصا أبرياء في تندوف، وتتاجر في 

مأساتهم.
»ســونــاطــراك«  عـــروض  أن  صحيح 
شركات  لعاب  تسيل  املغرية  الحكومية 
البترول  شركة  بينها  ومــن  ــة  ــي أوروب
أن  وصحيح  اإلسبانية،  »ريــبــصــول« 
إلسبانيا  مــزود  أول  هي  »سونطراك« 

والثالث  الطبيعي،  والــغــاز  بالبترول 
روسيا  من  كل  بعد  ــي  األوروب لاتحاد 
ــرب كــبــوابــة  ــغـ ــن املـ ــك والـــنـــرويـــج، ل
اإلفريقية  ولــأســواق  اإلفريقي  للعمق 
وكفرص  اإلســبــانــيــة،  املنتجات  أمـــام 
وكشريك  اإلســبــانــيــة  لــاســتــثــمــارات 
استراتيجي ألوروبا في محاربة الهجرة 
املنظمة،  والجريمة  الدولي  واإلرهــاب 
وموثوقة  دائــمــة  مضافة  قيمة  يشكل 
على  املبنية  الجوار  عاقات  إطــار  في 
قائمة  ــات  املــتــبــادل، وشــراك ــرام  االحــت
معادالت  في  الجديدة  التوازنات  على 
»عقلية  الدولية والتخلص من  العاقات 
اليوم  مغرب  ألن  الكولونيالي«،  التدبير 

ليس هو مغرب األمس.

نسب إلى السياسي البريطاني 
الشهير، ونستون تشرشل، قوله 

 We have no lasting friends, no lasting
 ،enemies, only lasting interests

ومفاده أنه في السياسة ليس 
هناك عدو دائم أو صديق دائم، 
هناك فقط مصالح دائمة، وهو 

قول أثبتت صحته العديد من الوقائع 
التاريخية، كما أثبتت صحته وتيرة 

العالقات وطبيعتها بين دول عاشت 
صراعات قوية، ثم تحولت تلك 

الصراعات إلى عالقات ودية وتعاون 
كبير، لكن ما بين مرحلة الصراع 

ومرحلة التعاون، تجري العديد من 
األحداث تحولت بتكرارها إلى »دليل 

مكتوب« )un guide( يمكننا من خالله 
توقع واستشراف اآلتي من األحداث.

ورطة حكومة سانشيز في إسبانيا

عبد الله بوصوف

االستعمال الُمفرط 
لصور »حادث سبتة«، 

هو دليل آخر على رغبة 
حكومة سانشيز في 

تشتيت انتباه الرأي 
العام العالمي حول 

التستر على مجرم بصك 
اتهامات خطيرة، وهو 
ما يبرره توظيف صور 

أغلبها مفبرك الستمالة 
عطف بعض المنظمات 
الحقوقية ومؤسسات 

االتحاد األوروبي من 
جهة، وجعل األمر وكأن 

جوهر األزمة هو الهجرة 
غير الشرعية، في حين 
أن المشكل الحقيقي، 

هو إيواء حكومة اليسار 
اإلسباني لزعيم المرتزقة 

وبرمجة تهريبه إلى 
أسياده من جنراالت 

الجزائر أو تحصينه في 
سفارة الجزائر بمدريد، 

الراعي الرسمي إلقامة 
زعيم المرتزقة بإسبانيا

فبركة الوقائع واألحداث للتغطية
على استقبال كبير عصابة البوليساريو



شهادات من

الرواد
مـــؤرخ  طـــرف  مـــن  ــوع  ــبـ األسـ هـــذا  شهادة 
 ،1949 سنة  صفحة   600 من  كتابا  ألف  فرنسي 
تاريخ  الفرنسية:  الحماية  حتى  »الرباط  حــول: 
الكتاب  وأركيولوجيا« هو جاك كايي، وترجم هذا 
األستاذان:  التثقيفي،  وبعده  بمتانته  يتسم  الذي 
جمعية  وطبعته  إغــان،  وإبراهيم  أميلي  حسن 
الفقرة:  هذه  منه  اخترنا   ،2018 سنة  الفتح  رباط 
املسلمني  واإلخــبــاريــني  املــؤرخــني  كافة  ))يــرجــع 
يوسف  أبي  الخليفة  إلى  الرباط  املدينة  تأسيس 
تتنوع  التفاصيل  أن  غــيــر  املــنــصــور،  يــعــقــوب 
أو  معلوماته  بحسب  يتناولها  منهم  واحــد  وكل 
تخياته، لقد غادر الخليفة املوحدي الثالث مراكش 
في فاتح ماي 1195م، قاصدا القيام بحرب الجهاد 
بإسبانيا، ولم يبلغ الجزيرة الخضراء إال في فاتح 
يوليوز املوالي، وبذلك يكون قد توقف لزمن معني 
عند ضفاف أبي رقراق، وخال مقامه برباط جده، 
أوامره  وأصــدر  عظيمة  مدينة  به  تخيل  يكون  قد 

بالشروع في بنائها..(( انتهى.
وها هي الرباط مدينة عظيمة بمنجزاتها الكبرى 

وإنسانها الواعي.

ــود  ــ ــرصـ ــ أثــــــار انــــتــــبــــاهــــنــــا مــــبــــلــــغ مـ
الستهالك املاء يف ميزانية أصغر مقاطعة 
فقدت  مقاطعة  مــلــيــونــا،   220 بـــ  مــســاحــة، 
رتبتها األولى يف عدة مجاالت وتدحرجت 
إلـــى املــرتــبــة 3 مــن أصـــل 5 مــقــاطــعــات، إال 
أنــهــا وبــقــدرة قـــادر، اســتــعــادت صفها األول 
املـــاء وارتــفــاع نفقاته،  ولــكــن يف اســتــهــالك 
املناطق  أنها هي األضعف من حيث  علما 

اخلضراء.

التي  اخلانقة  األزمـــة  إلــى  إضافة 
خنقت الكادحني وهم باملاليني من األجراء 
والــعــاطــلــني واخلــدمــاتــيــني واملــتــقــاعــديــن، 
ــاة الـــزيـــادة يف الــســومــة  ــان انــضــافــت مــع
والتي  والتجارة،  السكنى  الكرائية حملالت 
ســنــوات،   3 كــل  ــة  األكــري قــانــون  يفرضها 
أفقرتهم  املــكــتــريــن  مــن  عــريــضــة  ــات  وفــئ
املفر،  فأين  املــعــانــاة،  وخنقتهم  اجلائحة 
قرار  إلى  أم  وصوائرها،  احملاكم  إلى  هل 
»كورونا«  بعد  ما  إلــى  الــزيــادة  تلك  يؤجل 

ومخلفاتها؟

الــذي حافظ  في بوقرون، احلــي 
ــتـــه ويــــتــــزود مـــنـــه الـــربـــاطـــيـــون  ــالـ عـــلـــى أصـ
بــاخلــضــر والـــفـــواكـــه، فــيــطــلــب الـــزبـــون من 
التاجر »كيلو تشني«.. وهذا يذكرنا بزيادة 
ــاج أجــــــود احلــــوامــــض يف  ــتــ الــــربــــاط يف إنــ
نوى  بــدون  وماندرين  برتقال  من  اململكة، 
ــو »تـــشـــني« ومــعــنــاهــا »الــــصــــني« مــوطــنــه،  هـ
ألف   620 تنتج  كانت  العاصمة  بــأن  نذكر 
الــنــوع املمتاز من  1973 مــن هــذا  طــن سنة 
احلــــوامــــض، قــبــل هـــجـــوم اإلســـمـــنـــت عــلــى 
أراضــــي »تــشــني« مبــقــاطــعــة الــســويــســي رئــة 

العاصمة.

الــخــيــريــة املــمــولــة مــن الــربــاطــيــني 
أخرى  عمالة  بتراب  وجودها  من  بالرغم 
الساحرة  وبيئتها  بفالحتها  غنية  وجماعة 
حتولت  لو  أنها  حتى  الصحي،  وطقسها 
األسبوع  عطلة  لقضاء  5 جنوم  فندق  إلى 
ــاطــيــون يف  ــرب ــردد ال ــ ــا ت ــع املــســاكــني، مل م
راقية  بخدمات  النعيم،  هــذا  مشاركتهم 
 20 البناية تكلف كل سنة  حتى أن صيانة 
والتدليك  الــدواء  أما  قرية،  داخــل  مليونا 
واألنترنيت  الفسحة  وســيــارات  والتغذية 
فهي باملجان، ومع ذلك يهرب منها النزالء.

العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 122021

الرباط ياحسرة

وجوه وجمعيات ال تظهر إال مرة واحدة كل 
5 أو 6 سنوات في سوق »الريكام« االنتخابي، 
تفويض  أو  بــرامــج  بـــدون  )حــتــى  مشهرين 
شعبي( أنفسهم ما داموا يعلمون ما ينتظرون 
االستحقاقات  في  األول  بالصف  الفوز  دون 
أن  عليهم  وكــان  الحلم..  حقهم  فمن  القادمة، 
الشعب،  من  الحكم  يلتمسوا  أو  يتواضعوا 
أن  علما  مــنــه،  الناخبني  ــوات  أصـ بــواســطــة 
الوجوه  لتلك  املحسوبة  غير  الخرجات  بعض 
حــســرة«،  ــا  »ي العاصمة  ــي  وف والجمعيات، 
تغضب »كورونا« التي غيرت كل شيء فينا إال 
التي استهانت بها كما  االنتخابية،  القلعة  في 

استهانوا من قبلها من هم في عداد األموات.
فا نعلم لحد اآلن استعدادات الراغبني في عرض 
ترشيحاتهم على الناخبني، وال كيف سيسوقونها 
هل  بأصواتهم،  الفوز  أجل  من  املصوتني  إلقناع 
وأبواقه  بهرجه  املعتاد  االنتخابي  بـ»الريكام« 
بني  تمييز  دون  منازلهم  في  الناس  راحة  وإقاق 
األوراق  ملوزعي  العنان  وإطاق  وغيره،  الناخب 
ــواب  أب أمـــام  ورميها  الــطــرقــات  فــي  لتشتيتها 
مع  العمومية  الــفــضــاءات  ومختلف  الــعــمــارات 
على  املرشحني  وحمل  الشعارات  ترديد  فوضى 
علينا  يــجــودون  األحــيــان  بعض  وفــي  األكــتــاف، 

بفرجة مباريات املاكمة فيما بينهم.

إعفاءكم  وحاولنا  املاضي،  من  ذلك  أصبح  لقد 
من النبش في التفاصيل التي ال يرغب أي مواطن 
فالقلعة  »كــورونــا«،  قتلتها  بعدما  إحيائها  في 
تخبر  وعلقت شاشات  أبوابها  فتحت  االنتخابية 
بأنشطتها ونشطائها، وتحذر من فخاخ صيادي 
علينا  ضحكوا  وإن  الذين  االنتخابية،  الفرص 
التغيير  ظــل  فــي  ذلــك  ــدوم  ي فلن  طويلة،  سنني 
ومن  بــل  الــعــار،  ومــن  العقليات،  على  الــطــارئ 
العاصمة  أوضاع  مع  نتغير  ال  أن  الفادح  الجرم 
وجيز،  ظرف  في  ثورية  إصاحات  شهدت  التي 
فنزعت عنها كل »الدرابيل« وتخلصت من إهانات 
حضارتها  وانتعشت  و»الجوطيات«،  »البراريك« 
بإنجازات فاجأتنا لضخامتها، وأعادت الثقة إلى 
لعاصمة  بأن  فآمنا  املواطنني،  وباقي  الرباطيني 
جهتنا  من  نساعد  فهل  يحميها،  من  املغاربة  كل 
وجهوية  وطنية  قيادات  الختيار  وطني  بوعي 

ومحلية للسهر على ما تم إنجازه؟
ال تنساقوا إذن، مع كام »الريكام االنتخابي«، 
ونقبوا عن ماضي وحاضر كل من يتودد ألصواتكم، 
فهي ليست صدقة وال إحسانا وال تعاطفا، بل رهن 
ملستقبلكم وأبنائكم وعاصمتنا جميعا في أيديهم، 
ولن نقحمها في بورصة »الريكام« كما كنا نفعل، 
ووطنيتهم  بماضيهم  الكفاءات  عليها  نوّكل  بل 

وبياض صفحتهم االنتخابية. 

االنتــخابي »الريكــالم«  احـــذروا 

رياح التغيير بالرباط 

هل يتم تقديم »الحساب« قبل االنتخابات ؟

أسـرار
العاصمة

انطلقت مالمح وبوادر بداية التغيير على املنظومة 
هذه  وتسهيل  وتنظيم  بترتيب  بــدء  برمتها،  االنتخابية 
والتي تشكل  والعباد،  البالد  التي حتدد مصير  املنظومة 
فــرعــا مــن فـــروع الــدميــقــراطــيــة، بينما األصـــل هــو ضمان 
وحراستها  إلحقاقها  تطوعت  كــرامــة  الرباطيني،  كــرامــة 
ــا وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا، آالف اجلــمــعــيــات  ــ ــودهـ ــ والـــــدفـــــاع عــــن وجـ
الــقــانــونــيــة، مــدنــيــة وحــزبــيــة، وطــنــيــة وجــهــويــة ومحلية، 
ونظمت  أهــدافــهــا  وحـــددت  التأسيس  قــوانــني  لها  وضعت 
سنوية  مالية  قيمة  واشــتــرطــت  أعــضــائــهــا،  مــع  عالقاتها 

للراغبني يف االنخراط فيها... إلخ.
وبــعــد الــتــصــريــح بــهــا والــتــأكــد مــن احــتــرامــهــا لــقــواعــد 
نصت  مبــا  اجلمعيات  هــذه  تلتزم  التجديد،  أو  اإلحـــداث 
عليه لوائحها املصادق على قانونيتها من طرف األمانة 
بالدميقراطية  التام  بااللتزام  وتتعهد  للحكومة،  العامة 
الــداخــلــيــة لــكــل هــيــأة، حــتــى أضــحــت هـــذه الــدميــقــراطــيــة 
ــروادة« ميتطيه كــل راغـــب يف إشــهــار شخصه  ــ »حــصــان طـ
للقفز  يـــراوده  معني  مربع  فسحة يف  إلفــســاح  انتمائه  أو 
منه إلى االنتخابات: بوابة التشريع واحلكومة، واملراقبة 
فيصلون  ومهنها،  والــغــرف  فيها،  مــا  بكل  املـــدن  وتسيير 
إليها عبر عربات »الدميقراطية«، وما إن يضعوا أقدامهم 
عــنــهــا يف مختلف  يــتــخــلــوا  املـــمـــارســـة، حــتــى  أرض  عــلــى 
الفسحة  قــضــاء ســنــوات يف  ويــنــتــشــرون يبغون  احملــطــات، 
ذات الــقــطــوف الــدانــيــة، حــتــى إذا حـــان أجـــل الــعــودة إلــى 
الـــعـــربـــات، يــتــذكــرون »مـــاركـــة الــدميــقــراطــيــة« لــلــهــش بها 
بالوعود  فــإذا  تنعشهم،  ثمارا  منهم  انتظروا  الذين  على 
30 سنة، بينما ظهرت  تتقاطر رغم أنها لم تتحقق منذ 
عليهم وحدهم أثار النعمة واجلاه والثروة، وقد حملنا غير 
أبدا  »كــورونــا« لن تكون  إلــى أن انتخابات ما بعد  ما مــرة 
االقتراع  يــوم  تغيير  من  البداية  هي  وهــا  سابقاتها،  مثل 
من يوم اجلمعة إلى األربعاء، ومن اقتراعات موزعة على 
أسابيع إلى اقتراع واحد يف يوم واحد تكون ليلته بنجوم 
مــالمــح احلــكــومــة ورئــاســة اجلــهــات واملــجــالــس اجلماعية 
التغيير  ثــورة يف  إنها  الــنــواب..  ومجلس  املهنية  والــغــرف 
املــنــتــظــر، ورســـالـــة لــنــهــايــة »ممـــارســـة بـــائـــدة« والـــشـــروع يف 
طرف  مــن  محتكرة  تبقى  ال  حتى  الدميقراطية  تعميم 
الــذيــن  املــواطــنــني  كــبــيــر، حــتــى تنصف  »مــربــع« يف ملعب 
يؤدون الضرائب بحقهم يف كامل اخلدمات غير منقوصة 
ومعززة بالكرامة، وما املنتخبون إال خدام الشعب مقابل 
ــــف - الــعــكــس هو  ــه حــالــيــا - مـــع األسـ ضـــرائـــبـــه، غــيــر أنــ
السائد.. فهل تتحرر الدميقراطية من االحتكار لتخدم 

املواطنني بدال من املنتخبني ؟ 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

هل تتحرر 
الديمقراطية
 من االحتكار؟

أرشيف

الرباط

صورة التقطت سنة 1990 ملمثل مدينة الرباط وبجانبه عمدة 
القدس، املرحوم روحي الخطيب، يف مؤتمر العواصم العربية 

املنعقد آنذاك يف العاصمة األردنية عمان.. يف ذلك املؤتمر قال 
عمدة القدس ملمثل الرباط: ))أحتفظ بكنز أهداه ملدينة القدس 

املغفور له محمد الخامس رحمه اهلل، وهو عبارة عن سلهامه 
وجلبابه، وسيبقى ذلك الكنز إرثا لكل املقدسيين، وعربونا ىلع 

عناية ملوك املغرب بالقدس الشريف((.

ومخابراته  الــخــارج  يصدق  لم 
على  هــّل  ــذي  ال الحاسم  التغيير 
ففاجأت  املغربية،  الدبلوماسية 
مخططاتها،  ــة  ــدق ل ــم،  ــال ــع ال بــه 
مليزان  جديدة  مكاييل  والستعمال 
اململكة،  مصالح  بالقسطاس  يزن 
إطار  في  دولــة  لكل  تعطيه  ما  مع 
في  كانت  ولــو  حتى  بالند«  »الند 
ــوة عــاملــيــة كــتــلــك الــتــي  ــ حــجــم وق
املغربية  الدبلوماسية  واجهتها 
فكانت  بكامله،  شعب  ورائها  ومن 
ألف  الــذي  الخارج  هذا  إلى  رسالة 
الداخل  في  مرتزقته  على  االعتماد 
لـ»تمرير سمومه« بافتعال مناورات 
دنيئة إللهاء األمة بأحداث مرتبة من 
أجل شغل الرأي العام بها، ومن تم 
تحقن فينا تلك السموم بدون ألم وال 

انتباه حتى اليوم املوعود.
إلى  اليوم  مملكتنا  تصدت  وإذا 
الدفاع عن  االبتزازات وقررت  أخطر 
شرفها، فإنها لم تكن لحاالت معزولة، 
كل مناحي  كتغيير جذري في  وإنما 
أمنه  على  للحفاظ  الشعب،  حياة 
بدون  وحريته  ومكتسباته  وحقوقه 

هيمنة  أو  سياسي  وال حجر  وسيط 
ابتزازية النتحال صفة تضمن الغنى 
باقي  »تلطم«  باملقابل،  لصاحبها، 
واإلهانة  والحكرة  بالحاجة  الشعب 
ــه  ــه ورســوم ــب ــو يــعــايــن ضــرائ وهـ
وممتلكات مدينته ظهرت نعمها على 
فهمشوا  مؤقتا،  من سلمهم سلطاته 
املنتفعون من  بينما  الحق،  أصحاب 
هذا الحق هم املنتخبون بـ»األجور« 
مناضلني  وليسوا  مأجورين  وكأنهم 
عاتقهم،  على  املواطنني  هموم  حملة 
لرفاهية  والتنزيل  البحث  وواجبهم 
الساكنة، وتحقيق كل ما يضمن لها 
في  الخوض  من  بدال  الكريم  العيش 
العواطف  لدغدغة  املزيفة  الوعود 

واالستهاك اإلعامي..
فاملواطنون يدفعون مئات املايير 
هــنــا فـــي الـــربـــاط، إلـــى صــنــدوق 
وبما  الحكومة،  وصندوق  البلدية 
ونحن  التغيير  ــن  زم ولجنا  أنــنــا 
فمن  جديدة،  انتخابات  أبواب  على 
أن  بالضرائب  »مــضــروب«  كل  حق 
هذه  من  حقوقه  مــآل  عن  يستفسر 
من  »الحساب«  يطلب  وأن  الرسوم، 

املغادرين، على ما حققوه  املؤتمنني 
له وملدينته.

ــصــورة  ــدرج ال ــ وبــاملــنــاســبــة، ن
ــظــرا ألهــمــيــتــهــا، ولــم  ــة، ن ــق ــرف امل
»صومعة  منتخبو  بعد  يكتشفها 
األصل  طبق  ملنارة  وهي  حسان«، 
بدائرة  وتوجد  الرباطية  للصومعة 
هو  بناها  والــذي  طاطا،  إقليم  أقا 

الذي شيد صومعة  السلطان  نفس 
على  حتى  عنها  ومسكوت  حسان، 
وإشبيلية  ــربــاط  ال فــي  أخــواتــهــا 
هال  بأن  لكم  نقل  ألم  ومراكش.. 
فعثرنا  اململكة،  في  هــّل  التغيير 
لصومعتنا  الصغيرة  األخــت  على 
الفراق،  من  قــرون  بعد  الشامخة، 
بيت  إلى  الديمقراطية  نعيد  فهل 

طاعة الشعب ؟
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أساء استخدامها بعض الحكام

تقنية »الفار« أو مصائب قوم عند قوم فوائد
أسبوعيات كريم إدبهي

أنتظر بفارغ الصبر الديربي ملواجهة البنزرتي 
والوداد

التونسي الشابي، مدرب الرجاء
مازال  راه  الديربي  أما  دابا،  »حريرتك«  غير  فك 

يوليوز. شهر  حتى  بعيد 

رئيس مولودية الجزائر يقاضي الرئيس السابق 
بدون  امللعب  لدخول  ُحمار،  حسن  سطيف  لوفاق 

موجب حق...
واكالت

هذاك راه مرفوع عليه القلم، راه غير »ُحمار«.

»تنحلم بزاف بمونديال قطر«
العب فرانكفورت، الدولي أيمن برقوق
وفيق  الشيطان،  نعل  بــزاف،  حتلم  تبقاش  مــا 

وخدم!!

حرماني من مونديال روسيا آملني كثيرا
الدولي عادل تاعرابت

دير عقلك، ها مونديال قطر فالطريق...

»اللي معذبني هو غياب الفوز داخل امليدان«
بنهاشم، مدرب شباب المحمدية

بحال إيلى دميا كتفوز خارج امليدان.

هل أنت مرتاح؟
المدرب البنزرتي للحكم اإلثيوبي تيسيما

معلوم مرتاح، راه ما عندو ضمير...

املدرب بنهاشم يودع شباب املحمدية بالدموع...
جرائد

بالدموع كاع؟ فيلم هندي هذا...

كرة القدم النسوية.. شجرة تخفي غابة
الصباح

آش من غابة.. ديال املعمورة؟

سنفاجئ الوداد باملغرب
نغيز، مدرب مولودية الجزائر
العبيكم  واعتداء  الفوضى  هي  الكبيرة  املفاجأة 

على احلكم بدون مبرر.

هجوم على العب أجاكس مزراوي بسبب فلسطني
واكالت

بامتياز. الصهاينة  فريق  أجاكس 

واهلل عيب

متولي

ــر ســيــتــي  ــشــســت ــان ــق م ــريـ ــن فـ ــك ــم ت
في  مــرة  ألول  الــوصــول  من  اإلنجليزي، 
تاريخه، إلى نهاية عصبة األبطال لألندية، 
املشاكس،  اإليطالي  لخصمه  تخطيه  بعد 
من  تشلسي  فريق  نجح  كما  روما،  نادي 
مدريد  لريال  الواقعية  في  درس  تلقني 
اإلسباني الحامل للرقم القياسي في الفوز 

بهذه البطولة.
ــدنــي تــمــكــن مـــن هــزم  ــن ــل ــق ال ــري ــف ال

»امليرينغي« بهدفني نظيفني.
نهاية  غــرار  وعلى  السنة،  هذه  نهاية 
توتنهام  فريقي  بني  جمعت  التي   ،2019
اللقب، ستجمع مرة  الفائز بهذا  ولفربول 
تشلسي  أي  إنجليزيني،  فريقني  أخــرى 
من  تمكنا  اللذين  سيتي،  ومانشيستر 

أقــوى  متحدين  النهائي  ــى  إل الــوصــول 
مدريد،  كريال  العريقة،  األوروبية  الفرق 
برشلونة، جوفنتوس، األنتير، أس ميالن، 

وأجاكس أمستردام...
تألق الكرة اإلنجليزية في كل املواجهات 
يؤكد  ــر،  األخــي العقد  ــالل  خ األوروبـــيـــة 
التي  اإلنجليزية،  األندية  قوة  بامللموس 
الظلم  بعد  أوراقها،  مراجعة  في  نجحت 
االتحاد  حرمها  حينما  له  تعرضت  الذي 
املشاركة  عــدم  من  القدم  لكرة  األوروبـــي 
األوروبية،  املسابقات  في  لسنوات طويلة 
الذي  اإلنجليزي  الجمهور  شغب  بسبب 

كان الشبح املخيف في كل مالعب القارة.
أبوابهم،  أغلقوا  اإلنجليز  املسؤولون 
وبحثوا عن الحلول الناجعة ملكافحة هذا 

»السرطان« 
الــكــروي، أي 
الـــشـــغـــب، وضـــربـــوا 

ــوة كـــل مـــن ســولــت  ــق ب
بأعمال  القيام  نفسه  له 

مشينة تخدش صورة اململكة 
التي كانت في يوم  البريطانية، 
من األيام ال تغيب عنها الشمس.

الكرة،  مهد  اإلنجليز،  هــم  فها 
يعودون إلى تألقهم، بعد أن فتحوا 
لالعبني  مصراعيها  على  ــواب  األبـ

ــحــاء املــعــمــور،  ــل أن ــن ك األجــانــب م

مدربني  في  ضالتهم  كذلك  ووجـــدوا 
ينتمون إلى مدارس عاملية مختلفة.

لها  يمكن  ال  العوامل،  هــذه  كل 
إال أن تعطي نتائج إيجابية للفرق 
اإلنجليزية التي أصبحت تستحوذ 
عــلــى كــل املــنــافــســات. فــفــي كل 
األقل  على  فريقني  نجد  موسم 
في املربع الذهبي في البطوالت 

األوروبية.
سيتي  مانشستر  كان  فإذا 
وتشلسي سيخوضان مباراة 
نهائي عصبة األبطال، فقد 
نشاهد  أن  بإمكاننا  كان 
أخرى  إنجليزية  نهاية 
»أوروبــا ليغ« بني  في 
يونايتد  مانشستر 
تعثر  ــوال  ل وأرســـنـــال، 
ملعبه،  فــي  األخــيــر  ــذا  هـ
السلبي  بــالــتــعــادل  واكــتــفــائــه 
من  تمكن  الــذي  فياريال،  أمــام 
الذهاب  مباراة  في  االنتصار 

بهدفني لواحد.
اإلنجليزي  الــتــفــوق  ــذا  ه
البلدان  فشل  ليؤكد  جــاء 

األوروبية، ليس في كرة القدم فحسب، بل 
في جميع املجاالت.

اإلنجليزية،  الحكومة  فعلت  ما  فحسنا 
االتحاد  من  خروجها  عن  أعلنت  حينما 
كانت  بل  منه،  تستفد  لم  الذي  األوروبــي 
من  مستفيد  أكبر  هي  األوروبية  البلدان 
بلدان  غــزو  عــن  ناهيك  االتفاقية،  هــذه 
تكبدت  التي  لبريطانيا،  الشرقية  أوروبا 
من  مواطنوها  وعــانــى  كبيرة،  خسائر 
ــا  أوروب مواطنو  قبل  أن  بعد  البطالة، 

الشرقية العمل بأرخص األثمان...
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
سرعان ما أعطى ثماره، حيث عادت عجلة 
معدل  وانخفض  ــدوران،  ال إلى  االقتصاد 

البطالة بشكل كبير.
النموذج  بأن  نرى  األسباب،  هذه  لكل 
الصالح  النموذج  هو  األنجلوسكسوني 
والناجح، بعد أن شاهدنا، السقوط املدوي 
للعديد من الدول كفرنسا وإسبانيا وحتى 
من  القريب  باألمس  كانت  التي  أملانيا، 

أقوى الدول األوروبية.
فلماذا ال نفكر في اختيار هذا النموذج 
الفعال، وخاصة بعد أن أبانت فرنسا عن 

فشلها، والتي نعتبرها مثلنا األعلى؟

على هامش تألق األندية اإلنجليزية في المسابقات األوروبية
هذا الخبر

األنجلوسكسوني النموذج 

التي أصبحت  »الفار«،  ... بقدر ما سهلت تقنية 
مأمورية  العاملية،  البطوالت  جميع  في  معتمدة 
للحسم  إليها  االلتجاء  املفروض  من  والتي  الحكام 
في بعض الحاالت املشكوك فيها، بقدر ما كانت في 
نفس الوقت فأل شؤم على بعض الفرق في البطولة 
سوء  نتيجة  كبير،  لظلم  تعرضت  والتي  الوطنية، 
تطبيق هذه العملية من طرف بعض أصحاب البدلة 

السوداء.
نهضة  امللكي ضد  الجيش  مباراة  الحظنا خالل 
الزمامرة، بمركب األمير عبد هلل، كيف ألغى الحكم 
العاطفي هدفني وضربة جزاء في األنفاس األخيرة 
تجرع  الــذي  الدكالي،  الفريق  لصالح  اللقاء،  من 
في  كان  انتصار  من  حرمه  الذي  التحكيم،  مــرارة 

املتناول.
هذه ليست املرة األولى التي نرى فيها مثل هذه 
لقاء  وخالل  األسبوع،  نفس  ففي  الشاذة،  الحاالت 
اضطر  التطواني،  املغرب  ضد  الجديدي  الدفاع 
ضربتي  في  للحسم  »الفار«  إلى  لاللتجاء  الحكم 
جزاء، نفس الشيء تتبعناه في مباراة الوداد ضد 
مولودية وجدة، حيث غض الحكم »الدولي« رضوان 
لصالح  مشروعة  جــزاء  ضربة  عن  الطرف  جيد، 
وهو  احتسب  »املحظوظ«،  الحكم  نفس  الوداديني، 
في  مشكوك  جزاء  »الفار«، ضربة  غرفة  في  مراقب 

أمرها لصالح اتحاد طنجة ضد الوداد.
العديد  تؤرق  أصبحت  ومتنوعة  كثيرة،  حاالت 

التي  التقنية،  هذه  تطبيق  منذ  الوطنية  الفرق  من 
يلتجئون  فيها أحسن وسيلة  يرون  الحكام  أصبح 
باجتهادات  القيام  أو  الــرأس،  صداع  بدون  إليها 
فردية تغنيهم عن الذهاب كل مرة إلى غرفة »الفار« 

وما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت.
املفروض في بعض الحكام، أن يطوروا أنفسهم، 

أال  األفضل  من  بل  العملية،  هذه  على  يتكلوا  وال 
يطبقوها إال في الحاالت االستثنائية، التي يصعب 

عليهم فيها رؤية هدف ما، أو ضربة جزاء...
إيجابيا  وشيئا  نعمة  »الفار«  يكون  أن  نتمنى 
تذهب  نقمة  يصبح  وأال  القدم،  كرة  منه  تستفيد 

ضحيته بعض الفرق التي اكتوت بنيرانه.

»المحبوب المعتوه« ميسي يساهم في قتل وتشريد الفلسطينيـين
يتهافت  الـــذي  ــت  ــوق ال ــي  ف  ...
على صــوره  الــقــدم  كــرة  محبي  كــل 
وأخباره، وينتظرون ما ستسفر عنه 
لتجديد  يجريها،  التي  املفاوضات 
العديد  كشفت  برشلونة،  مع  عقده 
ومواقع  العاملية،  األنباء  وكاالت  من 
التواصل االجتماعي، عن خبر تبرع 
بمبلغ  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
لفائدة  )مليار سنتيم(  دوالر  مليون 
الكيان الصهيوني الذي عاث فسادا، 
وقتل وشرد اآلالف من أبناء فلسطني 

وأبناء غزة العزل.
هذا الالعب املتيم بحبه وتعاطفه 
الالمحدود مع الصهاينة، لم يبخل 
يوما عن مساندتهم، وزيارة حائط 
املــبــكــى وكــل املــعــابــد املــتــواجــدة 
أمامها،  والخشوع  إسرائيل،  في 
فائدة  ال  غريبة،  طقوس  وممارسة 

منها.
والعنصري،  الالإنساني  املوقف 
يكنه  ــني  دف حقد  عــن  ينم  ــذي  والـ
أثار  واملسلمني،  لإلسالم  ميسي 
واستهجان  وسخط  غضب  كذلك 
ــي بــلــده األرجــنــتــني،  مــواطــنــيــه ف
من  بها  بــأس  ال  طبقة  تضم  التي 
من  العديد  أدانت  حيث  املسلمني، 
من  التصرف  هذا  هناك،  الصحف 

العب كان باألمس القريب محبوبا 
العربية  الجماهير  جميع  ــدى  ل
املاليير،  بل استفاد من  واملسلمة، 

حينما يحل ضيفا على العديد من 
استقباال  تستقبله  التي  بلدانها 
إلى  رسميا، كرئيس دولة، ويعود 

وبالشيكات  بالهدايا  مثقال  بيته 
السمينة.

التي  األولــى  املــرة  ليست  فهذه 
األرعن،  التصرف  بهذا  فيها  يقوم 
املسلمني  انتقد  أن  لــه  سبق  بــل 
في  الصيام  فريضة  يؤدون  الذين 
رمضان، ووصفهم بأقدح النعوت.

املريض  الــالعــب  ــذا  ه تــصــرف 
ــكــرام،  ال ــرور  مـ يــمــر  أن  يــجــب  ال 
يعاقبوه،  أن  بإمكانهم  فاملسلمون 
بقوة  وذلك بمقاطعته، والرد عليه 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
كما أن أصحاب املال، ومحتضني 
من  يستفيد  الذي  برشلونة،  فريق 
الجوية،  الشركات  إحدى  ماليير 
عليهم سحب دعمهم لهذا الفريق، 
واملغرور  املعتوه  هــذا  في  نكاية 
وال  وسيدخل  نجمه،  ــل  أف الـــذي 
شك، في القادم من األيام وسُيرمى 
عكس  على  الــتــاريــخ،  مزبلة  فــي 
وبالخصوص  الــكــبــار،  ــاده  أســي
الذي  ــا،  مــارادون دييغو  مواطنه 
مع  كبير  بشكل  يتعاطف  كـــان 
املعمور،  كافة  في  املسلمني  جميع 
على  الفلسطيني  الشعب  ــع  وم

الخصوص.

ميسي خاشعا 
أمام حائط 

المبكى

ومع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

حكيم زياش: 
هل سيقود 

تشلسي للفوز 
بأول لقب له في 

عصبة األبطال؟



تمر المملكة المغربية من مرحلة حاسمة في تاريخها، فقد 
جن جنون الخصوم بحصول المغرب على اعتراف أمريكي 

بمغربية الصحراء، كما أن المغرب يخوض معركة دبلوماسية 
قوية في مواجهة الدول »المتعنتة« في االتحاد األوروبي، 

وعلى رأسها ألمانيا وإسبانيا، لكن السياسيين المغاربة، 

المشغولون بتقنين زراعة القنب الهندي، حولوا معركتهم 
صوب اتجاه آخر، عند مطالبتهم بإسقاط الحكومة.. فهل من 
المستساغ رفع مطلب من هذا النوع في هذا التوقيت، بينما 

لم تعد تفصلنا عن االنتخابات سوى مدة قصيرة؟

تحليل  إخباري
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إعداد : سعيد الريحاني

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

هل تتحول 
محاولة 
إسقاط 

الحكومة 
إلى محاولة 

إلسقاط 
الدولة ؟

ّ

فريق  تصويت  بعد  الحكاية  بدأت 
العدالة والتنمية الذي يقود األغلبية 
القانون  مــشــروع  ضــد  الحكومية 
املشروعة  باالستعماالت  املتعلق 
فصول  لتنطلق  الــهــنــدي،  للقنب 
الرقابة«،  »ملتمس  إلعمال  اإلعــداد 
الدستوري  املبدأ  وملن ال يعرف هذا 
ــة  ــي ــســؤول الـــــذي يـــــروم ربــــط امل
عليه  منصوص  فهو  باملحاسبة، 

الــدســتــور،  ــن  م  105 الــفــصــل  ــي  ف
ــذي يــقــول: ))ملــجــلــس الــنــواب  والـ
الحكومة  مواصلة  في  يعارض  أن 
بالتصويت  مسؤوليتها،  تحمل 
على ملتمس  للرقابة، وال يقبل هذا 
األقــل  على  وقعه  إذا  إال  امللتمس 
منهم  يتألف  الذين  األعضاء  ُخمس 
على  املوافقة  تصح  وال  املجلس، 
مجلس  قبل  مــن  الــرقــابــة  ملتمس 

النواب إال بتصويت األغلبية املطلقة 
لألعضاء الذين يتألف منهم، وال يقع 
أيام  ثالثة  بعد مضي  إال  التصويت 
وتؤدي  امللتمس،  إيداع  على  كاملة 
إلى  الرقابة  ملتمس  على  املوافقة 
استقالة الحكومة استقالة جماعية، 
النواب  مجلس  موافقة  وقعت  فإذا 
بعد  يقبل  فال  الرقابة،  ملتمس  على 
أمامه،  رقابة  ملتمس  أي  تقديم  ذلك 

طيلة سنة((.
خاضع  إذن،  ــة  ــاب ــرق ال ملتمس 
لشروط دستورية مضبوطة، لكن هل 
يعقل أن يتم إعمال هذه املسطرة في 
في  أننا  ولنفترض  الظروف؟  هذه 
أليس  رقــابــة،  ملتمس  إلــى  حاجة 
بالتطورات  ذلــك  ربــط  املنطقي  من 
االختباء  بدل  والدولية  السياسية 

والالئمة  الهندي،  القنب  وراء 

دوخـــة 
»القنب الهندي« 

في البرلمان 
المغربي  



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
15 العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 2021

ملتمس الرقابة إذن، خاضع 
لشروط دستورية مضبوطة، 
لكن هل يعقل أن يتم إعمال 

هذه املسطرة يف هذه 
الظروف؟ ولنفرتض أننا يف حاجة 

إىل ملتمس رقابة، أليس من 
املنطقي ربط ذلك بالتطورات 

السياسية والدولية بدل االختباء 
وراء القنب الهندي، والالئمة 
تقع أيضا على حزب العدالة 
والتنمية الذي يقود األغلبية 

احلكومية، فمن غري املعقول 
أن تتقدم احلكومة التي يقودها 

سعد الدين العثماين األمني العام 
حلزب العدالة والتنمية، مبقرتح 
لتقنني زراعة القنب الهندي يف 

اجمللس احلكومي، وتدفع وزارة 
الداخلية للخروج والدفاع عنه، 

ثم يأتي نواب احلزب ليصوتوا ضد 
هذا القانون فيما بعد داخل 

الربملان.. أي جدوى من ذلك؟

المصلحة الوطنية بين تالعبات حزب العدالة 
والتنمية وتالعبات أحزاب المعارضة 

ــزب الــعــدالــة  ــضــا عــلــى حـ تــقــع أي
األغلبية  ــقــود  ي الـــذي  والــتــنــمــيــة 
أن  املعقول  غير  فمن  الحكومية، 
سعد  يقودها  التي  الحكومة  تتقدم 
لحزب  العام  األمني  العثماني  الدين 
لتقنني  بمقترح  والتنمية،  العدالة 
املجلس  في  الهندي  القنب  ــة  زراع
الداخلية  وزارة  وتدفع  الحكومي، 
للخروج والدفاع عنه، ثم يأتي نواب 
القانون  هذا  ضد  ليصوتوا  الحزب 
فيما بعد داخل البرملان.. أي جدوى 

من ذلك؟
ــواب  ن ــاب  ــق ان تفسير  يمكن  ال 
حزب العدالة والتنمية على مشروع 
القانون املذكور، دون تذكر عبد اإلله 
بن كيران، هذا األخير، سبق أن قرر 
وذلــك  بــالــحــزب،  عضويته  تجميد 
الحكومي  املجلس  مصادقة  بعد 

على مشروع قانون تقنني »الكيف«، 
سعد  من  بكل  عاقته  قطع  قرر  كما 
الحكومة،  رئيس  العثماني،  الدين 
الــدولــة  وزيـــر  الــرمــيــد،  ومصطفى 
وعزيز  ــســان،  اإلن بحقوق  املكلف 
ــعــادن،  ــاح، وزيـــر الــطــاقــة وامل ــرب ال
الشغل  ــر  ــ وزي ــراز،  ــكـ أمـ ومــحــمــد 

واإلدماج املهني..
هو خاف داخلي إذن، بني أعضاء 
األمر  لكن  والتنمية،  العدالة  حزب 
بني  سياسية  مــزايــدات  إلــى  تحول 
الـــحـــزب وخــصــومــه، حــيــث يــرى 
مــواتــيــة  ــرصــة  ــف ال أن  ــخــصــوم  ال
نواب  يرى  بينما  الحكومة،  إلسقاط 
ثمينة  فرصة  أنها  والتنمية  العدالة 
لكن  مفقود)...(،  شرف  السترجاع 
الحكومة  أن  يخفي  أن  يمكن  ال  ذلك 
التبريرات  بتقديم  قامت  التي  هي 

املذكور،  القانون  مشروع  لتمرير 
حيث تكلفت وزارة الداخلية بالدفاع 
الهندي«،  القنب  زراعــة  »تقنني  عن 
واستعملت ألجل ذلك دراسة خاصة 
الناطق  خــرج  وقبلها،  لــأوضــاع، 
الرسمي باسم الحكومة، ليشرح أن 
))مشروع القانون الذي تقدم به وزير 
الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي 
تمت بلورته انسجاما مع االلتزامات 
الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة 
وإنتاج  بــزراعــة  املتعلقة  األنشطة 
وتصدير  وتسويق  ونقل  وتصنيع 
ومنتجاته  الهندي  القنب  واستيراد 
وكالة  وخــلــق  الــتــرخــيــص،  لنظام 
وطنية يعهد لها بالتنسيق بني كافة 
واملؤسسات  الحكومية  القطاعات 
الوطنيني  ــاء  ــشــرك وال العمومية 
سلسلة  تنمية  أجل  من  والدوليني 
بالقنب  تعنى  وصناعية  فاحية 
تقوية  على  الــحــرص  مــع  الهندي 
الفرق  هذا  فما  املراقبة((..  آليات 

بني الخطاب واملمارسة؟
ال  العالم  في  املغربي  الوضع  إن 
يقبل مثل هذه املزايدات، ألن محاولة 
إسقاط الحكومة في هذا التوقيت ال 
املتميز  السياق  عن  فصلها  يمكن 
بوجود أزمة مع دول أوروبية، على 
تشن  التي  وإسبانيا،  أملانيا  رأسها 
حملة كبيرة على اململكة، ففي الوقت 
مخطط  من  املغرب  فيه  تضرر  الذي 
الكبير  والنزوح  السرية،  للهجرة 

املحتلتني،  ومليلية  سبتة  نــحــو 
بالتزامن مع استقبال إبراهيم غالي 
عاج  رحلة  في  البوليساريو  زعيم 
أطلقت  اإلسبانية،  األراضــي  داخــل 
على  كبيرة  حملة  الشمالية  الجارة 
اململكة تروم إظهارها كبلد متخلف، 
وهي  واضحة،  املغرب  رسالة  بينما 
العام  لأمني  إسبانيا  إخـــراج  أن 
غالي،  البوليساريو إبراهيم  لجبهة 
بها  إدخاله  تم  التي  الطريقة  بنفس 
ولن  للركود،  ))اختيارا  يعد  إليها، 
يزيد األزمة الدبلوماسية بني البلدين 
على  جــاء  ما  حسب  تفاقما((،  إال 
لسان السفيرة بنيعيش، التي أكدت 
الدبلوماسية  ))األزمـــة  أن  أيضا 
على  والــربــاط،  مدريد  بني  األخيرة 
االنفصاليني  زعيم  استقبال  خلفية 
اإلسباني، بشكل سري  التراب  على 
وبهوية مزيفة، تعد اختبارا لقياس 
الخطاب  ــدق  وصـ مــوثــوقــيــة  مــدى 
حسن  بشأن  سنوات  منذ  السائد 
الجوار والشراكة االستراتيجية بني 

البلدين((.
منشغلون  املغاربة  البرملانيون 
باملعارك السياسية الهامشية، بينما 
التطورات  من  الحذر  عليهم  يجب 
محتمل  سيناريو  ــن  وم الــدولــيــة، 
الفرصة،  فاتته  وملــن  املــغــرب،  ضد 
اإلعــام  يكتبه  مــا  يــقــرأ  أن  يكفيه 
الجزائري، انطاقا من وسائل إعام 

جريدة  كتبت  فقد  فرنسية.. 

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وفي اإلطار مقتطف من استقالة خطية تهديدية لرئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران 

يمكن ألي مغربي أن يشعر بالقلق إزاء هذا النوع من 
االفتتاحيات، ألنها تقضي أوال على األسطورة التي تقول 
إن فرنسا تساند المغرب، وثانيا، كونها تعكس جزء من 

المخططات المخفية، لكن أعضاء البرلمان المغربي اختاروا 
هذا التوقيت الحساس، ليناقشوا إسقاط الحكومة، بينما 
تم تحديد موعد لالنتخابات، حيث يمكن إسقاط الحكومة 

وتعويضها بطريقة شرعية، بدل استعمال وسائل مبالغ 
فيها تهدد صورة المغرب في الخارج.



تحليل  إخباري

العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 2021 16

افتتاحية  في  الفرنسية،  »لوموند« 
غير مسبوقة، تقول فيها أن أوروبا 
تعاملها  لطريقة  حد  بوضع  مطالبة 
))إن  املـــغـــرب،  مــع  »الـــســـاذجـــة« 
يبعث  سبتة  في  املتصاعد  التوتر 
السلبية  األنظار  تحت  القلق.  على 
هذا  بــدايــة  فــي  املغربية،  للشرطة 
 8000 األسبوع، تمكن ما يقرب من 
شاب مغربي، بعضهم صغار السن، 
اإلسبانية  املدينة  إلى  التسلل  من 
الشمالي  الــســاحــل  على  الــواقــعــة 
التوتر  كان  وإذا  املغربية،  للمملكة 
قد تبدد قليال يوم الخميس 20 ماي 
بعد طرد 5600 من هؤالء املهاجرين 
إلـــى املــغــرب، فـــإن هـــذه الــحــادثــة 
على  األجــل  بعيد  أثــر  لها  سيكون 
العالقات بني الرباط ومدريد، وأبعد 
وبروكسيل  الــربــاط  بــني  ذلــك،  مــن 
أن  ذلــك  ــي(،  األوروبـ االتحاد  )مقر 
لها  ورتبت  أنضجتها  األزمــة  هــذه 
أظهرت  التي  املغربية،  السلطات 
إلى  سبتة  طريق  تقريبا  شرطتها 
اجتماعية.  محنة  يعيش  شــبــاب 
الدفاع  وزير  اتهم  حيث  مدريد،  في 
و»االبــتــزاز«،  بـــ»الــعــدوان«  املغرب 
والغضب:  االنزعاج  مشاعر  تحتدم 
األوروبيني،  عّود  قد  املغرب  يكن  لم 
يعاملونه  عــمــومــا  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال
معاملة طيبة، على تصرف يشبه ما 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  يفعله 
الليبي السابق  الزعيم  أردوغان، أو 
في  يتردد  لم  الــذي  القذافي،  معمر 
سالح  توظيف  في  مختلفة  أوقــات 
الهجرة في البحر األبيض املتوسط، 

ملحاولة الضغط على أوروبا.
يشكل  األخير،  الرباط  موقف  إن 
ــة  ــ ــة وأصــــل األزم ــة مــؤســف ــق ســاب
معروف: لقد اعتبرت سلطات الرباط 
زعيم  ــي،  غــال إبــراهــيــم  ــول  دخـ أن 
إلى  االنفصالية  البوليساريو  جبهة 
غير  مــبــادرة  اإلسبانية،  األراضـــي 
واعتبرت  إسبانيا،  طرف  من  ودية 
قدمتها  التي  »اإلنسانية«  الحجة 
مدريد، غير مقبولة بالنسبة للرباط، 

القرار ستكون  التي وعدت بأن هذا 
له »عواقب«، وها هي العواقب تأتي 
في شكل موجة الهجرة املدّبرة نحو 
جريدة  افتتاحية  )املصدر:  سبتة(( 

»لوموند« / ترجمة موقع »لكم«(.
تعكس  األحــــيــــان،  بــعــض  فـــي 

ــعــة »جــــزء من  ــدف ــة املــن الــصــحــاف
واملخطط  الــخــفــيــة«،  املــخــطــطــات 
دبلوماسية  أزمــة  خلق  هو  الخفي 
ــحــاد األوروبـــي،  بــني املــغــرب واالت
الــواليــات  على  الضغط  وممارسة 
اعترفت  التي  األمريكية  املتحدة 
بمغربية الصحراء، وهو ما تعكسه 
شجع  الذي  ))لعل  التالية:  الفقرة 
ــغــامــرة، هو  ــاط عــلــى هـــذه امل ــرب ال
رافــق  ــذي  ال الدبلوماسي  النجاح 
التوقيع على اتفاق ترامب الشهيرة 
الذي   ،2020 ديسمبر   10 بتاريخ 
اعترفت واشنطن بموجبه بالسيادة 
املغربية على الصحراء مقابل تطبيع 
وإسرائيل،  املــغــرب  بــني  العالقات 
بالثقة  الشريفة  اململكة  فشعرت 
مدينة  في  إسبانيا  لتحدي  الكافية 

سبتة((.
التي  »لوموند«،  جريدة  تقف  وال 

كشفت عن وجهها الحقيقي عند هذا 
الحد، بل إنها دعت األوروبيني إلى 
بينما  املغرب،  مع  عالقتهم  مراجعة 
باملزايدات،  منشغلون  برملانيونا 
حان  ))لقد  »لوموند«:  تقول  حيث 
عندما  السذاجة  عن  للتخلي  الوقت 

ينظر األوروبيون إلى املغرب: ال شك 
أن اململكة تتوفر على أرصدة ثمينة، 
ــة غـــرب إفــريــقــيــا وأهــلــه  ــواب إنـــه ب
بلد  وهو  معتدال،  إسالما  يمارسون 
ال يتردد في التعاون األمني ومقاومة 
قبل  )حتى  املشروعة  غير  الهجرة 
ــة(، ومــن ناحية أخــرى،  األزمـ هــذه 
ــا  أوروب في  املغربية  الجالية  فــإن 
بعض  في  ومؤثرة  بل  ديناميكية، 
جدا،  طويلة  لفترة  ولكن  األحيان، 
طغت هذه امليزات الدبلوماسية على 
لدرجة  األوروبــيــة  السلطات  نظرة 
السلطات  حقيقة  على  غطت  أنها 
االستبدادي  التوجه  ذات  املغربية 
ــج، كــمــا يــتــضــح مـــن سجن  ــزعـ املـ
الناقدين  واملــثــقــفــني  الصحفيني 
حاليا،  ــم  أحــده يــخــاطــر  والـــذيـــن 
بحياته  الريسوني،  سليمان  وهو 
الطعام((  عن  مفتوح  إضــراب  في 

ترجمة  »لوموند«:  جريدة  )املصدر: 
موقع »لكم«(.

يمكن ألي مغربي أن يشعر بالقلق 
االفتتاحيات،  من  النوع  هــذا  إزاء 
األسطورة  على  أوال  تقضي  ألنها 
تساند  فــرنــســا  إن  ــول  ــق ت ــي  ــت ال

تعكس  كــونــهــا  ــا،  ــي ــان وث املــغــرب، 
لكن  املخفية،  املخططات  من  جــزء 
اختاروا  املغربي  البرملان  أعضاء 
ليناقشوا  الحساس،  التوقيت  هذا 
تحديد  تم  بينما  الحكومة،  إسقاط 
يمكن  لــالنــتــخــابــات، حــيــث  مــوعــد 
إسقاط الحكومة وتعويضها بطريقة 
شرعية، بدل استعمال وسائل مبالغ 
فيها تهدد صورة املغرب في الخارج.
يمكن القول إن التلويح باستعمال 
يستعمل  لم  الرقابة  ملتمس  ورقــة 
ظروف  وفي  مرتني،  إال  املغرب  في 
التأويل  بإمكانيات  ترتبط  دائما 
)سنة 1964، وسنة 1990(، فعندما 
تاريخ  في  للرقابة  ملتمس  أول  قدم 
املغرب الحديث، ربط النظام املغربي 
آنـــذاك بــني تــقــديــم حـــزب االتــحــاد 
للملتمس  الشعبية  للقوات  الوطني 
فـ))عقب  الــجــزائــريــة..  ــدة  واألجــن
 63 آنذاك بمؤامرة  أحداث ما سمي 
التي اتهم فيها عدد كبير من قيادات 
للقوات  الــوطــنــي  االتــحــاد  حـــزب 
النظام  قلب  بمحاولة  الشعبية 
املصلحة  ضد  الجزائر  مع  والتآمر 
الحزب،  نــواب  وقــع  للبالد،  العليا 
بوعبيد  الرحيم  عبد  رأسهم  وعلى 
الحبابي  ومحمد  العلوي  واملهدي 
واملعطي  الــراضــي،  الــواحــد  وعبد 
القاسمي  الحميد  وعــبــد  بوعبيد 
الصحراوي... وآخرين  القادر  وعبد 
الحكومة،  مــن  الثقة  سحب  على 
ــذاك  ورغـــم أن الــنــظــام املــغــربــي آن
ومعه جملة من الفاعلني املوالني له، 
ربطوا تقديم امللتمس بخدمة جهات 
خارجية، في إيماء إلى الجزائر، إال 
أن الفريق النيابي االتحادي سيرهن 
بــتــردي  ــة  ــاب ــرق ال ملتمس  تــقــديــم 
)املصدر:  االقتصادية((  األوضــاع 
حيث  من  هــذا  هسبريس(..  موقع 
املبررات  لكن  واملــبــررات،  التاريخ، 
ملف  في  باملزايدات  مرتبطة  اليوم 

القنب الهندي..

المغرب وإسبانيا أمام حسابات الصحافة الفرنسية

البرلمانيون المغاربة منشغلون بالمعارك السياسية 
الهامشية، بينما يجب عليهم الحذر من التطورات الدولية، 

ومن سيناريو محتمل ضد المغرب، ولمن فاتته الفرصة، 
يكفيه أن يقرأ ما يكتبه اإلعالم الجزائري، انطالقا من وسائل 

إعالم فرنسية.. فقد كتبت جريدة »لوموند« الفرنسية، في 
افتتاحية غير مسبوقة، تقول فيها أن أوروبا مطالبة بوضع 

حد لطريقة تعاملها »الساذجة« مع المغرب
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ربورتاج. زهير البوحاطي

املغاربة  مئات  حج  مسبوق،  غير  مشهد  في 
»باب  الــحــدودي  املعبر  نحو  جماعية  هجرة  في 
سبتة«، صباح يوم اإلثنني 17 ماي 2021، كما أن 
ماي،   18 الثالثاء  يوم  إلى  استمرت  الهجرة  هذه 
وعرف اليوم املوالي نزوح عدد كبير من املهاجرين 
التي شملت  العملية  لهذه  انضموا  الذين  األفارقة 
حوالي  األطفال  عدد  فيها  وبلغ  والرجال،  النساء 
املـــدارس  ــادروا  ــ غ ــن  ــذي وال قــاصــر،  طفل   2000
مباشرة إلى سبتة عبر شاطئ الفنيدق، هذا األمر 
فتح األبواب أمام املهاجرين األفارقة الذين جابوا 
شوارع طنجة من أجل النزوح بدورهم إلى مدينة 

سبتة.
ساكنة  على  خيم  الــذي  والخوف  القلق  وبعد 
حسابه  عبر  مدريد،  حكومة  رئيس  تدخل  سبتة، 
أن  مؤكدا  الساكنة،  ليطمئن  »تويتر«،  موقع  على 
اتفق  بعدما  لطبيعتها  ستعود  باملدينة  األوضاع 
من  مهاجر   4000 إعادة  على  املغربي  نظيره  مع 
وزير  املعارضة  األحزاب  طالبت  كما   ،9500 أصل 
الداخلية، بتقديم استقالته بسبب الضعف األمني 
من  املدني  والحرس  األمنية  العناصر  وامتناع 

التدخل لضبط الوضع بسبب قلة عددهم. 
وحسب تصريح وزير الداخلية لوسائل اإلعالم، 
فإنه جد قلق من تكرار هذا الحدث بمدينة مليلية 
التي استنفرت جميع أجهزتها تحسبا ألي هجوم.
سبتة  مدينة  املاضي  الثالثاء  يوم  ظهر  وزار 
اإلسبانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  مــن  كــل  املــحــتــلــة، 
ــر الــداخــلــيــة فــرنــانــدو  ــ ــدرو ســانــشــيــز، ووزي ــي ب
مع  اجتماعات  عقد  أجل  من  مارالسكا،  غراندي 
وجــدوا  حيث  املدينة،  وعمدة  الحكومة  مندوبة 
القاطنني  املواطنني  من  حشودا  استقبالهم  في 
في  مرددين  سياستهم،  من  والغاضبني  بسبتة 

بالرحيل، وتعرضت  تطالبهم  شعارات  وجوههم 
في  وتفقدوا  املياه،  بقنينات  للرشق  سياراتهم 
نفس اليوم املعبر الحدودي »باب سبتة« واالطالع 
الصورة  في  ظاهر  هو  كما  املراقبة  كاميرات  على 

الخاصة بـ»األسبوع«.
اتصاالت  عدة  أجرى  اإلسباني  امللك  أن  كما 
املحليني،  املسؤولني  مع  اليوم  نفس  في صباح 
لتقييم  مليلية،  بمدينة  أو  سبتة  بمدينة  سواء 
عرفت  مليلية  مدينة  وأن  خصوصا  األوضــاع، 
بدورها نزوح عدد كبير من املهاجرين األفارقة.

من  كبير  عدد  أغلق  فقد  السياق،  نفس  وفي 
تجول  بسبب  التجارية  محالتهم  املدينة  تجار 
عن  بحثا  بالشوارع  املهاجرين  من  كبير  عدد 
إغالق  املحلية  الحكومة  ــررت  ق كما  الطعام، 
األســواق واملـــدارس واألبــنــاك إلــى حني عودة 

األوضاع إلى طبيعتها.
املسلمني  اإلعالمية بني  الحرب  بوادر  وكانت 
واملسيحيني تلوح في األفق، خصوصا في األيام 

األخيرة التي شهدت فيها كل من مدريد والرباط 
املسؤولون  يؤكدها  حقيقية،  دبلوماسية  أزمة 
عن البلدين بخرجاتهم وتصريحاتهم اإلعالمية، 
أخــرج  السطح،  على  طفا  الــذي  التوتر  هــذا 
احتجاجية،  وقــفــات  فــي  اإلســبــان  مــن  العديد 
سواء بإسبانيا أو باملدن املحتلة، رفعت خاللها 
وبعضها  اإلسبانية،  الحكومة  ضد  شعارات 
كانت شعارات عنصرية ضد املسلمني القاطنني 
املغاربة  مــن  بالعديد  ــع  دف مما  ــدن،  املـ بــهــذه 
عن  دفاعا  هؤالء  على  الهجوم  إلى  املجنسني، 
لم  ذلك  لكن  املغربي،  انتمائهم  وعــرق  شرفهم 
يرق للعديد من املغاربة الذين هاجموا مسلمي 
الطائشة  التصريحات  بعض  بسبب  سبتة، 
الصادرة عن أطفال مراهقني لم يحققوا حلمهم 
بالوصول إلى سبتة، حيث أكدوا أنهم تعرضوا 
التصريحات  هــذه  السيئة،  واملعاملة  للجوع 
للمغرب،  إرجاعهم  تم  الذين  الشباب  بها  أدلى 
بينما املتواجدين بالثغر املحتل أكدوا غير ذلك.

أزمته  خالل  فرنسي  بدعم  املغرب  يحظى 
األوروبي،  االتحاد  ومع  إسبانيا  مع  الحالية 
حيث  الهجرة،  بمشكلة  يتعلق  فيما  خاصة 
هيلني  بالرباط،  الفرنسية  السفيرة  أكــدت 
الهجرة  محاربة  يأخذ  املــغــرب  أن  لــوغــال، 
حلوال  ويقدم  بالغة،  بجدية  الشرعية  غير 
الحدود  تأمني  أن  له، مضيفة  بالنسبة  مكلفة 
إلى  باإلضافة  للمغرب،  بالنسبة  البحرية 

الحدود البرية، يمثل أمرا ضخما للبالد.
ودعت السفيرة الفرنسية االتحاد األوروبي 
املبذولة  جهوده  في  املغرب  دعم  إلى  بأكمله، 
تعد  والتي  الشرعية  غير  الهجرة  ملكافحة 
بذل  أهمية  على  الجميع، مشددة  تهم  ظاهرة 
التي  البلدان  لدعم  الجهد  من  املزيد  االتحاد 
األبيض  البحر  في  املواجهة  خط  على  تقف 

املتوسط، وخاصة املغرب.

بالتعاون  الفرنسية  الدبلوماسية  وأشادت 
والذي  اإلرهــاب  مكافحة  في  للمغرب  األمني 
ويتجسد  مستوى،  أعلى  من  بدعم  يحظى 
اليومي لألجهزة املختصة، منوهة  العمل  في 
منطقة  في  اإلرهـــاب  محاربة  في  بالشراكة 

الساحل اإلفريقي.
الشائكة  القضايا  من  تعد  الهجرة  فقضية 
تحمل  ظل  في  خاصة،  وإسبانيا  املغرب  بني 
لهذه  السلبية  األثـــار  وثــقــل  عــبء  املــغــرب 
املهاجرين  آالف  قــدوم  مع  خاصة  الظاهرة، 
جنوب  اإلفريقية  البلدان  من  الشرعيني  غير 
لدى  مسؤولية  أي  غــيــاب  فــي  الــصــحــراء، 

مكافحة  في  دور  بأي  تقوم  ال  التي  الجزائر 
ظاهرة الهجرة.

في  الدائم  املمثل  املغرب  سفير  صرح  وقد 
االستراتيجية  أن  فرحان،  الدين  عز  فيينا، 
واللجوء،  الهجرة  في  املغرب  يعتمدها  التي 
تــمــثــل نــمــوذجــا إقــلــيــمــيــا بــشــكــل مــســؤول 
أمام  ألقاها  كلمة  خالل  موضحا  وتضامني، 
اللجنة األممية للعدالة الجنائية، أن النموذج 
على  يقوم  الهجرة  بسياسة  املتعلق  املغربي 
والتعاون  املسؤولية،  التضامن،  ركائز:  ثالثة 
لتدبير  مهما  نموذجا  يشكل  الــذي  الدولي، 

إشكالية الهجرة.

الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  أن  وأضــــاف 
برنامج  تنفيذ  على  تعتمد  واللجوء،  للهجرة 
املهاجرين  أوضــاع  لتسوية  النطاق  واســع 
املغربي،  املجتمع  في  وإدماجهم  والالجئني، 
تمكن  اجتماعية  بــرامــج  وضــع  خــالل  مــن 
اجتماعيا،  االنــدمــاج  من  املهاجرين  هــؤالء 
والسكن  والصحة  التعليم  من  واالستفادة 

والتكوين املهني.
وأشار السفير إلى أن املغرب يقوم بجهود 
تهريب  شبكات  بتفكيك  يتعلق  فيما  جبارة 
الهجرة  مــحــاوالت  وإجــهــاض  املــهــاجــريــن، 
من   208 تفكيك  إلى  مشيرا  النظامية،  غير 
املهاجرين  تهريب  في  املتخصصة  الشبكات 
في سنة 2019، و113 شبكة بني يناير وغشت 
2020، وإنقاذ حوالي 3128 مهاجرا من طرف 

البحرية امللكية.

دعم فرنسي للمغرب في ملف الهجرة

األســبــوع  سبتة  نحو  املــغــاربــة  هــجــرة 
الصراع  بــاب  جديد  مــن  فتحت  املــاضــي، 
واملسيحيني  مغاربة سبتة  بني  والعنصرية 
الذين نظموا وقفة احتجاجية يوم األربعاء 
حكومة  مندوبية  مقر  أمام   ،2021 ماي   19
املسيحيني  هؤالء  ليتفاجأ  بسبتة،  مدريد 
املــديــنــة  مسلمو  نظمها  ثــانــيــة  بــوقــفــة 
على  وردا  املهاجرين،  املغاربة  مع  تضامنا 
األشخاص  بعض  عن  الصادرة  العنصرية 
القساوة  شدة  بسبب  وكذلك  املسيحيني، 
وعدم التزام عنصر الحياد من طرف أجهزة 
تتربص  والــتــي  بسبتة،  اإلسباني  ــن  األم
املدينة  وأحــيــاء  شـــوارع  فــي  باملهاجرين 
أشكال  جميع  وممارسة  مشينة  بأساليب 

االعتداءات عليهم.
على  املحتجني  بــني  الــوضــع  أن  كــمــا   
عملية  بسبب  تطور،  اإلسبانية  الحكومة 
مع  املتضامنني  وبـــني  ــحــدود  ال اقــتــحــام 
إخوانهم املغاربة، حتى كاد األمر أن يصل 
إسكات  أجــل  مــن  بــاأليــدي  االشتباك  إلــى 
حسب  على  املحسوبني  املسيحيني  بعض 
تنديدية  شعارات  رفعوا  والذين  »فوكس« 
بما حصل من تدفق للمهاجرين على املدينة 

وإحداث حالة االستنفار.
مسبوق  وال  معهود  غير  تصرف  وفــي 
املسلمني  من  سبتة  مدينة  أبناء  طرف  من 
كانوا  وبعدما  اإلسباني،  للجيش  املنتمني 
لقضاء  سياحية  وجهة  املغرب  يفضلون 
عطلهم ونزواتهم، إضافة إلى تشييد بعض 
وغيرها،  العقارات  مجال  في  استثماراتهم 
بقيام هؤالء  األيام  العام هذه  الرأي  فوجئ 
بذلتهم  صــور  بنشر  املجنسني،  املغاربة 
اإلسالمية  أســمــاءهــم  تحمل  العسكرية 
القادر«،  و»عبد  املالك«  و»عبد  »بالل«  مثل 

وغيرها من األسماء.
الصور  هذه  بنشر  قامت  العناصر  هذه 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
مواقفها  في  إسبانيا،  خاللها  من  يدعمون 
ويؤكدون  املغربية،  الترابية  الوحدة  ضد 
دون  اإلسباني  امللك  بقيادة  تشبثهم  على 
العرقي  قبل  اإلسالمي  النتمائهم  مراعاة 
القاطنني  املسلمني  ملشاعر  مراعاة  ودون 

بإسبانيا وخارجها.

هل يتحول مشكل 
سبتة إلى مدخل 
الطائفي  للصراع 

المسلمين  بين 
والمسيحيين؟

حلم الهجرة نحو مدينة سبتة تحول 
إلى كارثة وفوضى عارمة بني الشباب 
تدخل  فبعدما  األمن،  وقوات  املراهقني 
سواء  الشباب،  املهاجرين  ملنع  األمــن 
الشماليني أو املنحدرين من باقي املدن 
وشــوارع  ســاحــات  تحولت  املغربية، 
طاحنة  مواجهة  إلــى  الفنيدق  مدينة 
استعمال  إلــى  أفضت  الــطــرفــني،  بــني 

الحجارة من طرف الغاضبني.
الفنيدق  ومدينة  متواصل  أسبوع 
محالت  وكسر  الشغب  أعمال  تعرف 

على  واالعــتــداء  والــســيــارات،  تجارية 
ارتبكت  حيث  املــواطــنــني،  ممتلكات 
الهائل  الكم  في فض  األمنية  السلطات 
من املهاجرين الذين حجوا من كل املدن 
سبتة،  إلى  الدخول  أجل  من  املغربية، 
من  الطرقات  في  النار  إضــرام  تم  كما 
عون  دراجــة  في  النار  إضــرام  ضمنها 
األسبوع،  هذا  الوضع  وتحول  سلطة، 
املواطنني  مــن  الــعــديــد  وصــفــه  الـــذي 
الكر  عملية  ــى  إل ــود،  األسـ بــاألســبــوع 

والفر بني القوات األمنية واملهاجرين.

أسبوع أسود في الفنيدق

حكاية استدعاء الجيش للسيطرة على الوضع
 فـي سبتـة المحتـلة

األســود أسـبــوع سـبــتة  كــواليــس 
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ما يجري  

ويدور

عودة احتجاجات العطش لزاكورة  في المدن
ومطالب بتدخل السلطات

زاكورة

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

حتولت  املعنية،  اجلــهــات  غــيــاب  بسبب 
ــال إلــــــى مـــلـــك خـــاص  ــمــ ــشــ شـــــــــوارع مــــــدن الــ
ــرات الــــصــــفــــراء«، الـــذيـــن  ــتــ ــســ ــاب »الــ ــحــ ألصــ
يــعــمــلــون كـــحـــراس لـــلـــســـيـــارات بــأثــمــنــة جــد 
مـــرتـــفـــعـــة، لـــهـــذا حتـــولـــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل 
ــام، إلـــى مــنــصــة حتت  ــ االجــتــمــاعــي هـــذه األيـ
املسؤولة  اجلــهــات  ملطالبة  »قــهــرتــونــا«،  شــعــار 
بــالــتــدخــل الــعــاجــل حلــمــايــة املــواطــنــن من 
بـــطـــش هــــــؤالء احلـــــــراس الـــغـــيـــر قــانــونــيــن، 
والذين يبسطون سيطرتهم بالقوة والعنف.
الـــســـوابـــق  ــن ذوي  مــ الـــعـــديـــد  ويـــشـــتـــغـــل 
الــعــدلــيــة يف شـــوارع املـــدن مــن أجــل حــراســة 
السيارات وغسلها يف خرق جلميع القوانن 
ــواء مــــن طـــرف  ــ ــذا املــــجــــال، ســ ــهـ املــنــظــمــة لـ

اجلماعات الترابية أو السلطة احمللية.

زارت ذات اللجنة املركزية التي قامت 
اإلدارية  للملحقة  املاضي،  األسبوع  بزيارة، 
سمسة بتطوان بخصوص البناء العشوائي، 
املــدرســة،  حلــي  اإلداريـــة  امللحقة  )زارت( 
وذلك لنفس الغرض، بعدما حتولت العديد 
من األحياء التابعة لهذه امللحقة ملرتع للبناء 

العشوائي، خصوصا حي »كرة السبع«.
الصبر،  بــفــارغ  تــطــوان  ساكنة  وتنتظر 
من  املدينة  زارت  التي  اللجنة  هذه  نتائج 
كل  ومعاقبة  الظاهرة  هذه  من  احلد  أجل 

من تبث تورطه فيها.

ــلــــجــــدل، ال يــجــيــد  ــانــــي مـــثـــيـــر لــ ــرملــ بــ
الــكــتــابــة وال الـــقـــراءة، يــتــجــول هـــذه األيـــام 
عــلــى مــن ســيــارة فــاخــرة يـــوزع الــنــقــود من 
فئة 200 درهم على كل من التقى به، سواء 

مبحطات الوقود أو عند إشارات املرور.
واعتبر العديد من املواطنن بالشمال، 
حيث يتردد هذا البرملاني، أنه يقوم بحملة 
املستعطفن  تــعــبــئــة  أجـــل  مـــن  انــتــخــابــيــة 

لصالح حزبه، للظفر بالوالية املقبلة. 

حشد األصوات إلنجاح دورة ماي االستثنائية
لتطوان،  الترابية  الجماعة  رئيس  اجتمع 
رؤســاء  بعض  مــع  املــاضــي،  األســبــوع  بحر 
الجماعة،  بمقر  الجماعية  واملصالح  األقسام 
لدورة  التحضير  على  العمل  أجل  من  وذلك 
ماي االستثنائية، قصد جعلها دورة تاريخية، 
كل  في  فشل  لكونه  الجماعة،  رئيس  حسب 
دورات املجلس، بسبب االحتجاجات املتكررة، 
من  املتضررين  املواطنني  طــرف  من  ســواء 
سياسة املجلس، أو من طرف بعض الهيئات.
دورة  تحويل  من  الجماعة  رئيس  ويخشى 
واالحــتــجــاج  لــلــصــراع  حلبة  إلــى  املجلس 
أعضاء  مــن  أو  املواطنني  طــرف  مــن  ــواء  س
سياسته،  وضــد  ضــده  املتحالفني  املجلس 
رؤســاء  ببعض  االجتماع  إلــى  عمد  ولــهــذا 
األقسام واملصالح من أجل ضمهم إلى جانبه 
ملساندته في أشغال دورة ماي االستثنائية.. 
دور  واملصالح  األقسام  لرؤساء  سيكون  فهل 
تكاثر  بعدما  ــدورة  ال هــذه  إنجاح  في  فعال 

أعداء رئيس الجماعة ؟

األسبوع
 

  

بإقليم  القروية  الجماعات  ساكنة  عادت 
ــن جــديــد بسبب  لــاحــتــجــاج م زاكـــــورة، 
املنازل  عــن  املــيــاه  انقطاع  بعد  العطش، 
وضعف جودتها، الشيء الذي خلق استياء 
تطالب  التي  الساكنة  لدى  عارما  وغضبا 
السلطات املحلية بالتدخل لرفع املعاناة عن 

املتضررين وإيجاد حلول مستعجلة.
واملناطق  الــقــرى  مــن  العديد  وتعاني 
منطقة  منها  الحرارة،  درجــات  ارتفاع  من 
محاميد الغزالن، التي خرج سكانها للشارع 
واالنــقــطــاع  املــيــاه  جـــودة  تــراجــع  بسبب 
ببعض  دفع  الــذي  الشيء  للمياه،  املتكرر 
السلطات  ــاغ  إب إلــى  املدنية  الجمعيات 
املنتخبة بضرورة وضع تدابير عاجلة لحل 

مشكلة املياه قبل حلول فصل الصيف.
)تنزولني،  أخرى  مناطق  وتطالب ساكنة 
هذه  بحل  بدورها،  زولــي(  بني  تاكونيت، 
فصل  كل  املنطقة  تعيشها  التي  املشاكل 
تدفع  ــاة  املــعــان هـــذه  أن  بحيث  صــيــف، 
املناطق  من  للهروب  األســر  من  العشرات 
القروية صوب املراكز الحضرية للبحث عن 

حياة أفضل.

للمجالس  املسؤولية  الساكنة  وتحمل 
تتجاهل  والتي  األولــى،  بالدرجة  املنتخبة 
سبق  حيث  سنوات،  عدة  منذ  املشكل  هذا 
بإقليم  مناطق  عــدة  ساكنة  خــرجــت  أن 
املــاء  توفير  أجــل  مــن  لاحتجاج  زاكـــورة 
قبل  من  الجوفية  املياه  استنزاف  وإيقاف 
الكبرى،  الفاحية  الضيعات  أصــحــاب 
الشيء الذي يبرز ضعف البرامج التنموية 
غياب  في ظل  املجالس  هذه  تعتمدها  التي 

استراتيجية لحل إشكالية املاء على صعيد 
اإلقليم.

واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  ويحاول 
حل هذه املشاكل التي تعاني منها الساكنة، 
األمــاح  ــة  إلزال متنقلة  محطة  توفير  عبر 
مايني   6 بـــ  تقدر  مالية  بكلفة  املعدنية 
استخدامها  يتم  أن  املرتقب  من  إذ  درهــم، 
ذات  مياه  توفير  قصد  املقبل  الشهر  خال 

جودة لفائدة الساكنة.

مهنــيو سيــارات 
يقــررون  التــعليم 

االعتصام 
األسبوع

   

بمدينة  السياقة  تعليم  مهنيو  قــرر 
اعتصام  فــي  ــدخــول  ال ــة،  ــادل ت قصبة 
التقسيم  باحترام  للمطالبة  مفتوح، 
تسجيل  ملركز  التابع  واإلداري  الترابي 

السيارات باملدينة.
وطالب مهنيو تعليم السياقة بتقسيم 
يتم  وأن  قسمني،  إلى  القصيبة  دائــرة 
املوجهة  املالية  املـــوارد  من  إعفاؤهم 
العامة، من خال تسجيل  الخزينة  إلى 

السيارات ورخص السياقة.
ــال الــوقــفــة  ــر املــتــضــررون خـ وعــب
عدم  من  امتعاضهم  عن  االحتجاجية، 
واإلداري،  الترابي  التقسيم  احــتــرام 
مطالبني  املشروعة،  حقوقهم  وصيانة 
برفع عجلة التنمية واالستثمار في هذا 
القطاع في حالة عودة التقسيم الترابي 
التابع ملركز تسجيل السيارات باملدينة.
السياقة  تعليم  مدارس  مهنيو  ودعا 
املهنيني،  مكتسبات  على  الحفاظ  إلى 
يمكن  التي  البشرية  بالثروة  واالهتمام 

االستفادة منها في مختلف املجاالت.

تادلة

نموذج لحافلة تهدد 
سالمة المواطنين بتطوان

ساكنة وزان تشتكي اإلهمال وضعف البنية التحتية
يشتكي العديد من املواطنني 
اإلهــمــال  مــن  وزان،  بمدينة 
ــة الــتــي طــالــت  ــي ــعــشــوائ وال
واألزقــة،  الشوارع  من  العديد 
بطرق  إصــاحــهــا  يــتــم  الــتــي 
للدراسة  تخضع  ال  عشوائية 
األمـــر تسبب  هـــذا  الــتــقــنــيــة، 
للعديد  وتشوهات  عيوب  في 
طرف  من  تدخل  دون  األحياء 
وتتبع  ملراقبة  املعنية  الجهات 

أطوار هذه األشغال.
من  العديد  ساكنة  أن  كما 
التهميش  طالها  التي  األحياء 
تعاني  أصبحت  والــنــســيــان، 
البنيات  ضعف  من  مــدة،  منذ 
الطرقات  بعض  في  التحتية 

الحالة  أن  حــيــث  واألزقــــة، 
عليها  بــاتــت  الــتــي  ــة  ــزري امل
شبه  إلـــى  حياتهم  حــولــت 
جحيم يومي، مما يؤثر سلبا 
خصوصا  أنشطتهم،  على 

عند تساقط األمطار.
ورغم قيام الجهات املعنية 
بعض  ــة  أزق بـ»استصاح« 
ــشــوارع، إال أن  األحــيــاء وال
تطلعات  ــق  وف يكن  لــم  ــك  ذل
األشــغــال  بسبب  الساكنة، 
ــعــشــوائــيــة الــتــرقــيــعــيــة،  ال
مـــؤكـــديـــن أنـــهـــا أصــبــحــت 
ــاب  ــي ــة بــســبــب غ ــش ــم ــه م
مشاريع تنموية حقيقية، كما 
األحياء  مــن  العديد  تعيش 

من  تستفد  ولم  تامة،  شبه  عزلة 
يتغنى  التي  التنموية  البرامج 
بها مسؤولو املنطقة رغم الوعود 
طرف  من  الساكنة  تلقتها  التي 
شيء  فا  واملنتخبني،  املسؤولني 

تحقق على أرض الوقع.  
محلية  فعاليات  عــدة  وطالبت 
املجلس  مــن  ســـواء  وجــمــعــويــة، 
الترابية  الجماعة  أو  اإلقليمي 
إلصاح  العاجل  بالتدخل  لوزان، 
الشوارع واألزقة وتجهيز األحياء 
األساسية  التجهيزات  ببعض 
سنوات  طيلة  منها  حرموا  التي 
عديدة، ورد االعتبار لألحياء التي 
التدبير  وسوء  التهميش  تعيش 

والتسيير، على حد تعبيرهم.
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امللك  عن  املسؤولة  املصالح  حتركت 
العمومي يف إنزكان، يوم اجلمعة املاضية، 
وأشعرت محتلي األرصفة من مغبة تكرار 
األمــور  أن  غير  العمومي،  املــلــك  احــتــال 

عادت حلالها)..(. 

إلمسوان،  السياحية  املنطقة  ستتعزز 
الواقعة شمال مدينة أكادير، مبشروع خاص 
بالقطاع السياحي،  لتهيئة املنطقة والنهوض 
يتأسس  التي  الركائز  من  واحــدا  باعتباره 
جهة  ويف  باملدينة  االقتصادي  النسيج  عليها 

سوس ماسة على وجه العموم.
املشروع  هــذا  إجنــاز  مهام  أســنــدت  وقــد 
سوس   / للسياحة  اجلهوية  التنمية  لشركة 
من  اجلهوي،  املجلس  أحدثها  التي  ماسة، 
واقــتــراح  الـــدراســـات  بــإجنــاز  التكفل  أجــل 
احللول الكفيلة بتهيئة املنطقة، والتغلب على 
سنوات،  منذ  فيها  تتخبط  التي  اإلشكاالت 
ويهدف هذا املشروع إلى تنظيم االستثمارات 
إمسوان،  ملركز  الشمالية  باملنطقة  السياحية 
الطبيعية  اخلاصيات  يــراعــي  منظور  وفــق 
ــواء،  اإلي منتوج  إغناء  يف  ويساهم  للموقع، 
ما  حسب  باملنطقة،  السياحي  والتنشيط 
بــاغ صــادر عــن مجلس جهة سوس  أفــاده 

ماسة.

تــلــقــت املــصــالــح األمــنــيــة بــإنــزكــان، يــوم 
اجلمعة املاضية، خبر العثور على جثة فنان 
حياته  قيد  مسمى  معروف  أمازيغي  مغربي 
 سعيد زعيط، وهي يف حالة حتلل متقدمة.

الهالك  جيران  فإن  وحسب مصادر مطلعة، 
فــوجــئــوا بــانــبــعــاث روائــــح كــريــهــة مــن منزله، 
ــكـــان، ومت  وحــلــت املــصــالــح األمــنــيــة بــعــن املـ
نقل اجلثة إلى مستودع األموات مبستشفى 
احلسن الثاني بأكادير، إلخضاعها للتشريح 
الطبي باملوازاة مع فتح حتقيق للوصول إلى 

أسباب الوفاة.

باشتوكة  ميلك  ــت  أي جماعة  تــعــززت 
ودار  الصحي  الــصــرف  بشبكة  بــاهــا،  أيــت 
الوالدة ومجموعة من الطرق، وأيضا تأهيل 
امللعب اجلماعي، وتقوية شبكة املاء الشروب 
بعد  اجلماعي  الــســوق  وتأهيل  والــكــهــربــاء 
تنشيط  إلــى  إضافة  حتفيظه،  رهــان  كسب 
اجلماعة ثقافيا من خال املهرجان السنوي 

الذي يقام مبركز اجلماعة.
املجهود  اجلــمــاعــة  ساكنة  واستحسنت 
من  اجلماعية  اإلدارة  تبذله  الــذي  احملمود 
اإلقليمية  السلطات  أمـــام  ترافعها  خــال 
ــل إحــــداث مــركــز لــلــدرك املــلــكــي،  مــن أجـ
وتسويق  تأهيلية،  ثانوية  إحــداث  وضــرورة 
استثمار  خال  من  سياحية  كوجهة  املنطقة 

للمنطقة. املعطيات اإليكولوجية 

ــة بــاملــجــلــس  ــاقــ ــاءل مـــن لـــهـــم عــ ــتــــســ يــ
أيت  اشــتــوكــة  إقليم  بــيــوكــرى  ملدينة  الــبــلــدي 
للمالية  العامة  املفتشية  حتــط  متى  بــاهــا: 
بــهــا، على األقــل لتفنيد اإلشــاعــات  الــرحــال 
املاين  بعشرات  كثرت حول مصاريف  التي 

بقيت بدون تبرير قانوني؟

باملنطقة  الــشــرطــة  مــصــالــح  أحــالــت 
اإلقليمية لألمن مبدينة بيوكرى على النيابة 
اجلــاري،  األســبــوع  نهاية  املختصة،  العامة 
تورطه  يف  لاشتباه  مــقــدم،  برتبة  شرطيا 
وذلك  واالحتيال،  بالنصب  تتعلق  قضية  يف 
مواطنني  ثاثة  من  بشكاية  توصلت  بعدما 
للنصب  بتعريضهم  املذكور  الشرطي  يتهمون 
باستطاعته  أنه  أوهمهم  بعدما  واالحتيال، 
توفير مواعيد قريبة إلجناز البطاقة الوطنية 
للتعريف اإللكترونية مقابل مبالغ مالية، وهو 
ما استدعى فتح بحث قضائي حتت إشراف 
هذه  من  للتحقق  املختصة،  العامة  النيابة 

االتهامات املنسوبة للشرطي املشتبه فيه.

العدد: 1562 من 27 ماي إلى 02 يونيو 2021

داء
أص

ســـوسية

القنيطرة

آباء وأولياء تالميذ غاضبون من وكالة التعليم الفرنسي

العمال المغاربة في المهجر  سطات 
يطالبون بفتح الحدود

األسبوع 
   

التالميذ  ــاء  ــي وأول آبـــاء  عبر 
املؤسسات  في  يــدرســون  الذين 
الفرنسي  التعليم  لوكالة  التابعة 
ــن اســتــيــائــهــم من  ــخــارج، ع ــال ب
والقاضي  للوكالة  املفاجئ  القرار 
بإلغاء لجنة اإلعفاء داخل القطب 

التعليمي.
اآلبــاء،  جمعية  رسالة  وقالت 
أنهم تلقوا باندهاش كبير رسالة 
تفرض  الــتــي  الــقــطــب،  رئــيــســة 
من  للتضامن  صــنــدوق  إحـــداث 

املالية،  الصعوبات  تخفيف  أجل 
وأن تمويل هذا الصندوق يعتمد 

على مساهمة كل شخص.
التالميذ  اآلباء وأولياء  وانتقد 
الفرنسي،  التعليم  وكالة  ــرار  ق
أحاديا،  ــرارا  ق اعتبروه  ــذي  وال
وهـــو تــخــلــي واضــــح عـــن قيم 
إليها  ــدعــو  ت ــي  ــت ال الــتــضــامــن 
مـــدرســـة الــجــمــهــوريــة لــفــائــدة 

املقاربة التجارية.
يشعرون  أنــهــم  ــاء  ــ اآلب وقـــال 
بالصدمة بسبب قرار سحب الدعم 
الذي ظهر في لحظة غير مناسبة 
خضم  في  الخصوص،  وجه  على 
تعيش  بينما  الصحية  األزمـــة 

بعض العائالت ضائقة مالية.

األسبوع
   

تشتكي ساكنة سوق السبت واملناطق املجاورة 
في  النفايات،  مطرح  بسبب  كبير  تلوث  من  لها، 
ظل غياب اإلرادة لدى الجهات املنتخبة لوضع حد 
لهذه املعاناة واملشاكل التي تتخبط فيها الساكنة.
املسؤولية  والحقوقية  املدنية  الهيئات  وحملت 
للجهات املعنية، بسبب تجاهلها لهذا املطرح الذي 
في  تالعب  ووجــود  الناس،  وسالمة  صحة  يهدد 
التحمالت  دفتر  بنود  تطبيق  وعدم  تدبيره  طريقة 
الذي وقعت عليه الشركة املكلفة بتدبير هذا القطاع.
وطــالــبــت هـــذه الــهــيــئــات الــســلــطــات ورئــيــس 
بالتدخل  املسؤولية،  بحكم  الجماعي،  املجلس 
في  يتسبب  ــذي  ال النفايات  ملطرح  حــل  إليــجــاد 
أصبحوا  الذين  السكان،  لصحة  كبيرة  أضــرار 
يعانون من أمراض الحساسية والربو واالختناق، 

الجلدية. والحساسية 
وضع  ضرورة  على  الحقوقية  الجمعية  وأكدت 
البيئة  يــطــال  الـــذي  الــتــلــوث  مــن  للحد  قــوانــن 
تشديد  ــى  إل بــاإلضــافــة  املــســؤولــن،  ومحاسبة 
املفوض  بالتدبير  املكلفة  الشركة  على  املراقبة 
الــقــرارات  تنفيذ  على  وحثها  النظافة،  لقطاع 

والتوصيات املوجودة في دفتر التحمالت.
حل  إيجاد  أهمية  على  الهيئات  ذات  وشــددت 
الوحدات  إلزام  عبر  الصناعية،  النفايات  ملشكلة 
الصناعية بااللتزام بالقواعد األساسية واملحافظة 
على البيئة عبر إحداث محطات ملعالجة النفايات 
التخطيط  في  ناجعة  مقاربة  واعتماد  الصناعية، 

العمراني والبيئي السليم.

أمزازي

مطرح نفايات يهدد 
سالمة المواطنين

سوق السبت أوالد النمة

نور الدين هراوي
   

أصبحت  التي  الخانقة  ــة  األزم خضم  في 
بالخارج  املقيمة  املغربية  الجالية  تعيشها 
التداعيات  جراء  سطات،  إقليم  مستوى  على 
التي تسببت في  »كورونا«،  الخاصة بجائحة 
إغالق الحدود بن املغرب وعدة بلدان، ونتجت 
نسبة  وارتــفــاع  لها،  حصر  ال  مشاكل  عنها 
البطالة املؤقتة في صفوف املهاجرين، وتعطل 
أعمالهم ومصالحهم، لكل هذه األسباب راسل 
املقيمة  الجالية  ــراد  أف من  مجموعة  مؤخرا 
»جمعية  إطــار  في  واملنضوين  املهجر  بديار 
املعنية،  الجهات  كل  املهجر«،  ملغاربة  النخيل 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  وخاصة 
اإلفريقي واملغاربة املقيمن بالخارج، من أجل 
تقدموا  شكاية  خالل  من  مطالبهم  في  النظر 

اإلجـــراءات  كل  ترتيب  أجــل  من  مؤخرا  بها 
الخاصة بهم للعودة إلى أماكن عملهم، بعدما 
وأزمــة  مــزريــة،  أوضــاعــا  يعيشون  أصبحوا 
مالية خانقة، وضنك وضيق العيش، وقلة ذات 
يومية  معاناة  في  أصبحوا  وبالتالي،  اليد، 
يطيقونها،  يعودوا  لم  األمــد  طويلة  وبطالة 
لالقتراض  يلتجئ  بــدأ  بعضهم  وأن  خاصة 
من  وأصـــدقـــاءه  عائلته  يتسول  وبعضهم 
أثقلت  التي  اليومية  مصاريفهم  تغطية  أجل 
الجمعية  رئيس  به  ما صرح  كواهلهم، حسب 

املذكورة، العنتري عادل.
واملعيقات  املــشــاكــل  هــذه  كــل  أجــل  ومــن 
املهاجرون  فيها  يتخبط  أصبح  التي  اليومية 
وعلى  يلتمسون  الخصوص،  على  بسطات 
عجل، من كل األطراف املعنية، وخاصة وزارة 
أجل  من  املتاحة  إمكاناتها  تسخير  بوريطة، 
في  العودة  باب  املتفاقمة وفتح  حل مشاكلهم 
املهاجرين  من  املصادر  نفس  بلغة  وجوههم، 

املتضررين.

صراع بين أصحاب سيارات األجرة الكبيرة والصغيرةأكادير

األسبوع
   

ملهنيي  ــور«  ــن »ال جمعية  ــت  دع
من  ــرة  األجــ ــارات  ــي س ومستغلي 
ــر، إلــى  ــادي ــأك الــحــجــم الــصــغــيــر ب
ما  بسبب  واالحتجاج،  التصعيد 
يعرفها  التي  »الخروقات«  أسموه 
أصــحــاب  تــدخــل  بسبب  الــقــطــاع، 
ــرة في  ــي ــب ــك ــارات األجـــــرة ال ــيـ سـ
كل  في  وانتشارهم  اختصاصهم 

مكان باملدينة.
في  التنقل  أن  الجمعية  وأكــدت 
املجال الحضري هو من اختصاص 
مضيفة  الصغيرة،  األجرة  سيارات 
موقعة  رسمية  تعريفة  توجد  ال  أنه 

من طرف السلطات الوالئية بأكادير 
أكــاديــر  ــرحــالت مــن  ال تــحــدد ثمن 
وإلى  البحري  كامليناء  وسطها  إلى 
مختلف  ــى  وإل األسبوعي  السوق 

أحياء املدينة.
وأوضحت الجمعية في رسالتها، 

الكبيرة  األجــرة  ســيــارات  دور  أن 
املحطات  في  الوقوف  على  يقتصر 
االحد،  سوق  )الباطوار،  الرئيسية 
ــورد(، واالنـــطـــالق إلــى  ــ ســاحــة الـ
معتبرة  والبعيدة،  املجاورة  املــدن 
في  تقف  التي  األجــرة  سيارات  أن 

يقتصر  دورهــا  الثانوية  املحطات 
على نقل السياح إلى املطار أو املدن 
سوق  إلــى  نقلهم  وليس  األخـــرى، 
التجارية  واملحالت  وامليناء  األحد 

والصالونات.
هذه  مسؤولية  الجمعية  وحملت 
الفوضى والخلط في مهام سيارات 
األجرة، للسلطات املحلية والجماعة 
مبرزة  األولــى،  بالدرجة  الحضرية 
بهذا  يهتم  ال  الجماعي  املجلس  أن 
كبيرة  مشاكل  يخلق  الــذي  الخلط 
التدخل  الوالي  من  ملتمسة  لهم، 
ــل ورفـــع  ــشــاك قــصــد حـــل هـــذه امل
الضرر االقتصادي الذي يتعرض له 
أصحاب سيارات األجرة الصغيرة، 
بسبب  البطالة  يعيشون  الــذيــن 
األجرة  أصحاب سيارات  استحواذ 

الكبيرة على نطاق اختصاصهم.
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كواليس جهوية

بوانو في ورطة بعد 
توظيف أبناء بعض 

المستشارين في شركة 
للنظافة 

األسبوع
 

  

بشركة  نــقــابــيــة  تنسيقية  كــشــفــت 
بتدبير  املكلفة  اإلسماعيلية  »مكومار« 
»فضيحة«  عن  بمكناس،  النظافة  قطاع 
تــتــعــلــق بـــتـــورط بــعــض املــســتــشــاريــن 
في  مكناس  مدينة  بمجلس  الجماعيني 
رغم  الشركة  في  بعقود  أبنائهم  توظيف 
عدم توفرهم على الشروط املطلوبة، وعدم 
للجماعات  التنظيمي  للقانون  احترامهم 

الذي يمنع األعضاء من القيام بذلك.
عمالة  عــامــل  ــى  إل القضية  ووصــلــت 
مكناس، الذي وجه استفسارا إلى رئيس 
هلل  عبد  ملكناس،  الحضرية  الجماعة 
القضية،  فــي  للتحقيق  يــدعــوه  بــوانــو، 
حول  بها  املرتبطة  بالتفاصيل  وموافاته 
اإلجراءات  اتخاذ  املتورطني قصد  أسماء 
الطريق  لقطع  وذلك  حقهم،  في  املناسبة 
تمس  التي  املشينة  السلوكات  هذه  أمام 

بدور املنتخبني في الشأن املحلي.
ــد مـــن الــفــعــالــيــات  ــدي ــع  وعـــبـــرت ال
عملية  مـــن  غــضــبــهــا  عـــن  الــجــمــعــويــة 
التوظيف التي استفاد منها بعض أبناء 
الشفافية  ملبدأ  تام  غياب  في  املنتخبني، 
أصحاب  املدينة  أبــنــاء  مــع  ــســاواة  وامل
يعانون  والذين  والديبلومات،  الشواهد 
قلة  البطالة منذ عدة سنوات، بسبب  من 
مما  املدينة،  صعيد  على  الشغل  فــرص 
مدن  نحو  الهجرة  إلــى  غالبيتهم  يدفع 

أخرى بحثا عن العمل.
بني  خــافــات  القضية  هــذه  وأشعلت 
الحضرية  الجماعة  في  األغلبية  مكونات 
توظيف  »فضيحة«  وأن  خاصة  ملكناس، 
النظافة  شركة  في  واملقربني  األصــدقــاء 
وقعت منذ سنتني، عندما فازت »مكومار« 

املــفــوض  الــتــدبــيــر  بصفقة 
بمنطقة  النظافة  لقطاع 
اإلسماعيلية، وهي نفس 
تشرف  الــتــي  الــشــركــة 
من  بكل  القطاع  على 
ــة،  ــتــون ــزي حــمــريــة وال
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مكناس
الدار البيضاء

حمالت أمنية لمحاربة فوضى أصحاب »السترات الصفراء«

األسبوع
 

  

ــي شن  ــدار الــبــيــضــاء ف ــ شــرعــت ســلــطــات ال
أصحاب  في صفوف  واعتقاالت  واسعة  حمات 
مهنة  يــزاولــون  الــذيــن  الــصــفــراء«  »الجيليات 
قانونية،  رخــص  بـــدون  ــارات،  ــســي ال حــراســة 
ويعمدون إلى تهديد الناس والسب والشتم في 

حق السائقني ومالكي السيارات الخاصة.
الحراس  توقيف عشرات  الحملة من  وتمكنت 
بدون  املهنة  هذه  يمتهنون  الذين  العشوائيني 
املدينة  ــوارع  شــ عــلــى  ويــســيــطــرون  رخــصــة، 
على  بهم  خاصا  قانونا  ويفرضون  والطرقات 
التجارية  واملــحــات  املقاهي  ــام  أم املواطنني 
واملخابز، وحتى أمام املنازل والشقق السكنية.

ونــجــح الــعــديــد مــن املــواطــنــني فــي إيصال 
التي  املضايقات  جــراء  ومعاناتهم  أصواتهم 
ــارات، الــذيــن  ــســي ــراس ال يــقــوم بــهــا بــعــض حـ
بسبب  األخيرة،  السنوات  خال  بكثرة  تزايدوا 
الفوضى والعشوائية التي تضرب القطاع، وكذا 
غياب املراقبة من قبل املصالح املختصة التابعة 

للجماعات الحضرية.
بها  تــقــوم  الــتــي  األمــنــيــة  الحملة  ــأتــي  وت
بعد  البيضاء،  الــدار  صعيد  على  السلطات 
الشكايات التي توصلت بها الجماعات ورؤساء 
الدوائر املحلية، بسبب األثمنة الاقانونية التي 
يفرضها بعض حراس السيارات، واملحددة في 
3 دراهم للسماح للمواطنني بركن  5 دراهم أو 

سياراتهم في الشارع العام.
ارتياحهم  عــن  املواطنني  مــن  العديد  وعبر 
للحمات التي تقوم بها السلطات األمنية ملحاربة 
الصفراء«  »السترات  أصحاب  انتشار  ظاهرة 
القطاع  بتنظيم  مطالبني  الشوارع،  مختلف  في 
يستغلها  التي  والعشوائية  الفوضى  ومحاربة 

البعض للسيطرة على امللك العام.

مراكش

 عزيز الفاطمي
 

  

مــن حــق كــل مــراكــشــي غــيــور أن 
املشجعة  الـــظـــروف  ــن  ع يــتــســاءل 
امللك  احتال  فوضى    تنامي  على 
والتي  قانوني،  سند  دون  العمومي 
انتشرت وتوغلت في مختلف أرجاء 
ــراء لــتــنــضــاف إلــى  ــحــم املــديــنــة ال
رغم  رجــال،  سبعة  حاضرة  عجائب 
التواصل  منصات  عبر  ينشر  مــا 
الوطنية  والــصــحــف  االجــتــمــاعــي 
تستبيح  التي  الفوضى  هذه  حول 
هنا  بالذكر  وأخص  العمومي،  امللك 
واملمرات  الفضاءات  محتلي  كبار 
املحات  أصــحــاب  مــن  العموميني 
يعرضون  الذين  الكبرى،  التجارية 
ــوق املـــلـــك الــعــمــومــي  ــ ســلــعــهــم ف

ــم  ــاع ــط ــاب املـــقـــاهـــي وامل ــ ــح وأصــ
املمرات  حــولــوا  الــذيــن  والــحــانــات 
مؤثثة  صــالــونــات  ــى  إل العمومية 
مما  ــطــاوالت،  وال الكراسي  بــأرقــى 
للسير  النزول  إلى  باملواطنني  يدفع 
مع  جنب  إلــى  جنبا  الشارع  وســط 
يعرض  مما  والدراجات،  السيارات 
وقوع  حالة  وفي  للخطر،  سامتهم 
- يكون املواطن  - ال قدر هلل  حادثة 
يسير  لكونه  املخالف،  هو  الضحية 
بالراجلني  خــاص  غير  ممر  فــوق 
القانونية،  الــحــمــايــة  فــيــه  تــنــعــدم 

وتتبرأ منه شركات التأمني.
االستغراب  يثير  فالوضع  فعا.. 
الجهات  على  باملسؤولية  ويلقي 
املتفرج  بــدور  تكتفي  التي  املعنية 
إال  تتحرك  وال  ــات،  األوقـ غالب  في 
أو  واملناسبات،  الظروف  بعض  في 
من  غضبة  أو  أفقية  تعليمات  نزول 
إنزال  يتم  الثقيل)...(، وبذلك  الوزن 

قوي تستعمل فيه أضخم اآلليات من 
شاحنات و»طراكسات«، ما كان األمر 
يستوجب كل هذا االستنفار لو التزم 
أحد  وال  القانون،  بتطبيق  الجميع 
األمير  شارع  ليبقى    القانون،  فوق 
موالي عبد هلل املعروف بـ»البرانس« 
املطل على ساحة جامع الفناء، اللغز 
الشارع  هــذا  ينقسم  حيث  املحير، 
ــا  ــ ــع إداري ــاب ــزء ت ــى جــزئــني: جـ إلـ
والجزء  الباهية،  اإلداريــة  للملحقة 
الــتــرابــي  للنفوذ  يخضع  الــثــانــي 
الفنا،  جــامــع    ــة  ــ اإلداريـ للملحقة 
املثل  حسب  الباهية«،  »كملت  وهنا 
تتشابك  حيث  املراكشي،  الشعبي 
تحديد  ويتقاطع  االخــتــصــاصــات 
موقف  امللحقتني..  بني  املسؤوليات 
منعدمي  طــرف  مــن  استغاله  يتم 
مما  الفوضى،  مناصري  الضمائر 
حول هذا املمر، بقدرة قادر، إلى بقرة 
»جوطية«  أصبح  أن  بعد  حــلــوب، 

عنها  يقال  ما  أقل  أجواء  في  غارقة 
أنها غير متمدنة يا أصحاب القرار.

تلك  مــن  سئموا  املراكشيني  إن 
أهدافها  التي ال تحمل في  الحمات 
ميز  دون  بصرامة  القانون  تطبيق 
على  مقتصرة  وغير  استثناء،  وال 
املسؤولون،  أيها  عفوا  الواجهات، 
ربط  مــع  الــنــزاهــة  يقتضي  فــاألمــر 
والباشا  باملحاسبة،  املــســؤولــيــة 
إمرته  وتحت  منطقته  على  مسؤول 
مجموعة من القواد، والقائد مسؤول 
ــة  اإلداريـ ملحقته  تـــراب  نــفــوذ  عــن 
ــحــت إمـــرتـــه أعــــوان الــســلــطــة،  وت
وعناصر القوات املساعدة  يجب أن 
منسجمة  منظومة  وفــق  يشتغلون 
موحد،  إيقاع  على  تعزف  ومتكاملة 
وكل من سقط في فخ »الفوس نوط« 
وفق  واملحاسبة  للمساءلة  يخضع 
ليكون  عليها،  املنصوص  القوانني 

عبرة للفاسدين.

من المتحكم ومن المستفيد ؟

مظاهر الفوضى التي تخنق أنفاس المراكشيـين

مريرت

شجيع محمد
 

  

العديد من مدن  فيه  الذي تشهد  الوقت  في 
تستجيب  نموذجية  أســواق  إقــامــة  اململكة 
واملعتمدة  بها  املعمول  القانونية  للمعايير 
بدون  تعيش  مريرت  مدينة  الغاية، نجد  لهذه 
إذ  فيه،  تسير  اتجاه  أي  بعد  تجد  لم  بوصلة 
فا  امليادين..  جميع  في  التنمية  قطار  تعثر 
هذه  إلــى  بعد  تصل  لم  التغيير  ريــاح  زالــت 
البلدة التي أنهكها التسيير الفاشل، والسؤال 
املنتخبني  نفس  قيام  هو  نفسه  يعيد  الــذي 
هدف  أي  تحقيق  دون  أخــرى  مــرة  للترشح 
يذكر، ونهج سياسة الكيل بمكيالني، وهو أمر 

أدخل التنمية في عتمة ال متناهية. 
األسبوعي  السوق  أقدامك  تطأ  ما  فبمجرد 
ملدينة مريرت، الذي يصادف يوم الخميس من 

كل أسبوع، حتى تجد نفسك تعيش في عالم 
اآلسنة  املياه  مصدرها  كريهة  روائــح  آخــر.. 
املتواجدة في األودية املتاخمة للسوق، وأزبال 
يجعل  مما  للعيان،  ظاهرة  األمــاكــن  كل  في 
كقنطرة  بالحجارة  يستعينون  املتسوقني 
وغالبا  مآربهم،  لقضاء  السوق  إلى  للمرور 
في  السقوط  إلى  بالغالبية  الرحلة  تنتهي  ما 
يتم  التي  التلة  من فوق  السقوط  أو  الــوادي 
إلى  التوجه  أصبح  حتى  فوقها،  من  العبور 
السوق يشكل هاجسا كبيرا، خصوصا لكبار 

السن واألطفال.
املرتفقون  يشتكي  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف
الطريق  طول  في  الحفر  انتشار  من  للسوق، 
التي تمر منها مختلف وسائل النقل عبر حي 
أصبحت  وقد  السوق،  اتجاه  في  حجو،  أيت 
يخلق  مما  قبور ومستنقعات،  شكل  على 
السوق  يتحول  كما  العربات،  ملختلف  أعطابا 
مطرية،  تساقطات  كل  أوحال خال  بركة  إلى 
وعدم تنظيم ميدان الباعة )الفراشة(، إضافة 

إلى عرض مواد غير خاضعة ألي مراقبة، حيث 
والتي  املراقبة  عن  املسؤولة  الجهات  غياب 
غالبية  تشهد  كما  املتفرج،  دور  بلعب  اكتفت 
مــداخــل ومــخــارج الــســوق ازدحــامــا شديدا 
وفوضى عارمة، وتحولت جنبات السوق إلى 
حزام من األكواخ الباستيكية واألوساخ، وما 
يعرفه السوق األسبوعي هو مجرد غيض من 

فيض ما تعيشه مدينة مريرت.
ملريرت،  األسبوعي  السوق  يشهده  ما  إن 
كل  يعيشها  التي  املــعــانــاة  مــن  لجو  ــؤرخ  ي
معظم  فيه  يتبجح  الذي  الوقت  في  إليه  وافد 
املرفق  أصيب  حيث  باإلصاحات،  املسؤولني 
الشأن  تسيير  في  واإلخــفــاق  بالشلل  العام 
العام املحلي وانعدام أي استراتيجية تواكب 
نحو  تسير  البلدة  وجعل  العصر،  صيرورة 
وسيادة  املناحي،  جميع  في  البطيء  املــوت 
حيث  العمومية  الخدمات  تدبير  في  الفشل 
موسم  كل  خال  الكاذبة  بالوعود  إنهاكها  تم 

انتخابي.

السوق األسبوعي نموذج للعشوائية وسوء التسيير في مريرت

بوانو



تزنيت

سكان جماعات 
يطالبون بتوفير وسائل 

النقل العمومي
 األسبوع

الترابية  الجماعات  ساكنة  تعاني 
وسائل  قلة  من  تزنيت،  إلقليم  التابعة 
جعلها  الــذي  الشيء  العمومي،  النقل 
تعيش في عزلة تامة، وأدى إلى تعطيل 
العديد  في  القاطنني  املواطنني  مصالح 

من القرى والدواوير.
تيغمي  مــنــاطــق  ســاكــنــة  وتشتكي 
وتيزوغران،  وإداگوگمار،  إسفن،  أيت 
وتافراوت، من قلة الحافالت العمومية، 
مما  الصباحية،  الفترة  خــالل  خاصة 
والتالميذ  املوظفني  من  للعديد  يتسبب 
الحافلة  أن  التأخير، حيث  والعمال في 
برحلة  فقط  تقوم  للمنطقة  املخصصة 
واحدة في الصباح وأخرى في املساء، 
مما يضع العديد من الناس أمام مشكلة 

حقيقية للعودة إلى منازلهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن سبب هذا 
النقص يعود باألساس إلى عدم انتظام 
الشركة  توفير  وعــدم  الحافالت،  عمل 
وفق  الساكنة  لفائدة  كاف  لعدد  املعنية 
عليه  املوقع  التحمالت  دفتر  يحمله  ما 
مع املجالس املنتخبة، بحيث وضع هذا 
حقيقية  معاناة  أمام  الساكنة  الوضع 
اإلقليمي،  املجلس  تدخل  انتظار  في 
باعتباره الجهة املوقعة مع شركة النقل 
الحافالت  توفير  أجــل  من  الحضري، 

بشكل يلبي حاجة املواطنني.
خدمات  بتحسني  الساكنة  وتطالب 
املنطقة، بهدف رفع  العمومي في  النقل 
املعاناة التي تتخبط فيها بشكل يومي، 
والتي تؤدي في الكثير من األحيان إلى 
عن  التالميذ  وغياب  مصالحهم  تعطيل 
مشاكل  وتخلق  الدراسية،  الحصص 
مسؤولي  مــع  واملستخدمني  للعمال 

الشركات.
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كواليس جهوية

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

مهنيو سيارات األجرة بتاوريرت يخوضون إضرابا مفتوحا 
ــاض أربـــــــاب ومــهــنــيــو  ــ خـ
ــرة )الــصــنــف  ــ ــارات األجـ ــيـ سـ
إضرابا  بــتــاوريــرت،  الكبير( 
ــة األســـبـــوع  ــاي ــه ــوحــا ن ــت ــف م
املاضي، وذلك في إطار سلسلة 
من االحتجاجات التي يطالبون 
مطالبهم  بتحقيق  خاللها  من 
ــشــروعــة«، وفق  »الــعــادلــة وامل

تعبيرهم.
السبت  يوم  املحتجون  ونظم 
مفتوحا  ــا  ــرابـ إضـ ــي،  ــاضـ املـ
احتجاجية  بوقفة  مصحوبا 
مقر  وأمام  الباشوية  مقر  أمام 
مندوبية وزارة التجهيز والنقل 

بتاوريرت.
ــح ســعــيــد الــشــويــخ،  ــ وأوض
الديمقراطية  الفيدرالية  كاتب 

للشغل / قطاع سيارات األجرة 
خرجة  فــي  األول(،  )الصنف 
اإلضراب  هذا  أسباب  إعالمية، 
قائال: »دخلنا في إضراب مفتوح 
عاملي  قرار  بإصدار  للمطالبة 
الذي  الـــوزاري  الــقــرار  لتتميم 
العمومي  النقل  حافالت  يلزم 
باإلركاب واإلنزال داخل املحطة 
بمفترق  املــتــواجــدة  الطرقية 

الطرق لكرارمة تاوريرت«.
في  ذاته،  املتحدث  توعد  كما 
املعنية  السلطات  تجاهل  حالة 
سيلجؤون  بأنهم  ملطالبهم، 
أخــرى،  تصعيدية  خطوة  إلــى 
اتجاه  في  مسيرة  تنظيم  وهي 
في  الدخول  وبعدها  العاصمة، 

إضراب عن الطعام.

الرئيس السابق لجماعة هوارة يخسر قضيته ضد عامل جرسيف 
الطعن  بفاس،  اإلداريــة  املحكمة  رفضت 
الرئيس  السنوسي،  أحمد  به  تقدم  الــذي 
والذي  رحو،  أوالد  لجماعة هوارة  السابق 
سعى من خالله إلى إلغاء قرار عامل إقليم 

جرسيف، حول عزله من منصبه.
قرار  اعتبر  أن  املعزول  للرئيس  وسبق 
عزله مجرد إشاعات ومزايدات، رغم صدور 

القرار العاملي بداية الشهر الجاري، والذي 
الداخلية،  وزارة  تعليمات  على  بناء  جاء 
التي كشفت عن تورط السنوسي في قضية 
العمومية،  اإلدارات  تسلمها  وثيقة  تزوير 
كما خرج أيضا بتصريحات اتهم من خاللها 

عامل اإلقليم بخرق القانون في حقه.
ــوارة  ــى أن مــقــر جــمــاعــة هـ ــشــار إلـ ي

املاضي،  الثالثاء  يــوم  شهد  رحــو،  أوالد 
علي  تعيني  أفرزت  استثنائية،  انتخابات 
االشــتــراكــي،  ــحــاد  االت حــزب  عــن  شهبة 
رئيسا جديدا للمجلس الجماعي، في حني 
تشبث السنوسي بأمل العودة إلى كرسي 
أزيد  املنصب  بهذا  قضى  بعدما  الرئاسة 

من ربع قرن.

الخطوط الملكية 
المغربية تنظم 

رحلتين أسبوعيتين 
بين الناظور 

وبرشلونة
امللكية  الخطوط  شركة  قررت 
رحالتها  اســتــئــنــاف  املــغــربــيــة 
ــني مــطــار الــنــاظــور  الــجــويــة ب
ــن 12  ــونــة، انــطــالقــا م وبــرشــل
رحلتني  وستنظم  القادم،  يونيو 
منت  على  جديدتني،  أسبوعيتني 
 ،»800-737 »بــويــنــج  ــرة  طــائ
حيث ستغادر كل خميس وسبت 

على الساعة الثانية زواال.
ــة  ــه شــرك ــ ــرت ــ ــا ذك ــ ــق م ــ ــ ووف
الخطوط الجوية املغربية، فإنها 
ستتنافس في هذا الخط الجوي 
للطيران«  »العربية  شركة  مع 
التكلفة بثالث  املغرب، منخفضة 
دورات في األسبوع، ومع شركة 
»فيولينغ«  وشــركــة  »ريــانــيــر« 

برحلتني أسبوعيتني.
 14 تشغيل  »الرام«  وتعتزم 
وإسبانيا  املــغــرب  بــني  مــســارا 

خالل موسم الصيف املقبل.

خرق اإلجراءات الصحية بحضور العثماني
فاس

األسبوع

ملهرجان  الختامي  اليوم  شهد 
ــوحــة لــلــكــتــابــة  ــت ــف األبــــــواب امل
اإلقليمية لحزب العدالة والتنمية، 
والذي نظم نهاية األسبوع بفاس، 
الصحية  الطوارئ  لقانون  خرقا 
احترام  وعــدم  ــام،  االزدحـ بسبب 

التباعد االجتماعي.
ــرجــان  ــه ــور امل ــ وأظـــهـــرت ص
من  للحاضرين  كبيرا  اكتظاظا 
عــلــى صعيد  ــحــزب  ال مــنــاضــلــي 
ــن األمــانــة  ــيــم، وأعــضــاء م ــل اإلق
األمــني  يتقدمهم  للحزب  العامة 
العام سعد الدين العثماني، حيث 
بدون  الحاضرين  العديد من  ظهر 
وقائية،  إجراءات  وبدون  كمامات 
ــدد بــانــتــشــار فــيــروس  ــه مــمــا ي

»كورونا« بينهم.

الحاضرين  احترام  عدم  وخلق 
للتدابير الوقائية، موجة استنكار 

ــي صــفــوف  واســـتـــيـــاء كــبــيــر فـ
املــواطــنــني، الــذيــن تــســاءلــوا عن 
حزب  في  السياسيني  التزام  عدم 
بالتدابير  والــتــنــمــيــة  ــة  ــعــدال ال
حيث  الجميع،  على  املــفــروضــة 
ألعضاء  املسؤولية  البعض  حمل 
خرقوا  الذين  والبرملانيني  الحزب 
الوقائية،  الضرورية  اإلجــراءات 
الــتــي  الــحــكــومــة  وأن  الســيــمــا 
على  شددت  العثماني،  يترأسها 
ــرورة االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات  ضــ

وتوعدت املخالفني.
املسؤولية  الحاضرون  وحمل 
التظاهرة  لــهــذه  املنظمني  إلـــى 
املحلية، بسبب استقبال عدد كبير 
مــن املــشــاركــني، فــي الــوقــت الــذي 
استقرار  حالة  البالد  فيه  تعرف 
ظل  فــي  ولكن  الــوبــائــي،  للوضع 
التي  الصحية  ــوارئ  ــط ال حــالــة 

تتطلب اليقظة والحذر.
أعضاء  أن  الحاضرون  واعتبر 
بفاس،  للحزب  اإلقليمية  الكتابة 

عن  الكاملة  املسؤولية  يتحملون 
خالل  حصلت  الــتــي  الــخــروقــات 
عــدم  بسبب  املــحــلــي،  املــهــرجــان 
ــدد املــدعــويــن، وعــدم  تــحــديــد عـ
االنضباط  على  الحاضرين  حث 

بالوسائل الوقائية خالل اللقاء.
الختامي  اللقاء  ان  إلــى  يشار 
لألبواب املفتوحة للكتابة اإلقليمية 
للحزب بفاس، تم تأطيرها من قبل 
والكاتب  العثماني،  الدين  سعد 

الجهوي خالد البوقرعي.

إحالة رئيس جماعة سابق على غرفة الجناياتالجديدة

األسبوع
   

االستئناف  بمحكمة  التحقيق  قــاضــي  قـــرر 
أوالد  لجماعة  السابق  الرئيس  إحالة  بالجديدة، 
على  حاليا،  مستشار  منصب  يشغل  الذي  حمدان، 
رسمي  محرر  في  التزوير  بتهمة  الجنايات،  غرفة 

واستعماله.
شخص  تقدم  بعدما  القضية،  تفاصيل  وتــعــود 
بشكاية إلى الوكيل العام نيابة عن والده ضد الرئيس 

السابق للجماعة القروية املذكورة، يؤكد فيها أن أباه 
كان يتصرف في أرض فالحية )45 خداما(، وهي جزء 
من أرض ساللية ألوالد عمارة، لكن املستشار املذكور 
قام بإنجاز لفيف عدلي ضمن فيه األرض املذكورة إلى 

جانب بقعة أرضية في حوزته.
الذي  التعديل  أن  التحقيق،  قاضي  قرار  وكشف 
قام به الرئيس السابق لجماعة أوالد حمدان، كان 
داخل  ستصبح  التي  املشتكي  أرض  ضم  بهدف 
حدود العقار الجديد، الشيء الذي يعد تزويرا في 
وثيقة رسمية تمكن بواسطتها من استصدار حكم 

على املشتكي وسلبه أرضه.
غياب  عن  الساللية  الجماعة  سكان  ويتساءل 

في  القروية  والــشــؤون  الداخلية  وزارة  مصالح 
النزاع،  موضوع  األرض  وأن  خاصة  النزاع،  هذا 
هي جزء من أرض ساللية شاسعة تخضع لوصاية 

وزارة الداخلية.
وتعرف العديد من املحاكم قضايا تتعلق بالسطو 
املستشارين  بعض  قبل  من  الساللية  األراضي  على 
هي  األراضـــي  تلك  أن  يزعمون  الذين  الجماعيني 
ملكهم بموجب عقود مشكوك فيها، واستعمال رسوم 
عدلية ألراضي أخرى بهدف التمويه، مثل ما يحصل 
في أرض ساللية بمدينة طنجة التي يسعى مستشار 
عبر  عليها  السطو  إلى  بالحسيمة  سابق  جماعي 

استعمال طرق ملتوية للتحايل على القضاء.
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الصمت العربي  وانتفاضات الشعب الفلسطيني
الحجارة في  األولى ألطفال  االنتفاضة  بدأت 
إلى كل مدن وقرى  انتقلت  ثم   ،1987 8 دجنبر 
املحتلة، وسميت بهذا االسم،  وأحياء فلسطني 
عن  والدفاع  الهجوم  أداة  كانت  الحجارة  ألن 
االحتجاج  عن  وتعبيرا  الفلسطينية،  األرض 
ــعــام املـــزري  ــوضــع ال ــعــام ضــد ال الــعــفــوي ال
وإهانة  البطالة  انتشار  وعلى  باملخيمات، 
تمارسه  الذي  اليومي  والقمع  القومي  الشعور 
سلطات االحتالل الصهيوني ضد الفلسطينيني 

أصحاب األرض األصليني.
على  عصيانه  الفلسطيني  الشعب  أثبت 
التي  واملــجــازر  املعارك  من  بالرغم  االنكسار 
حق  في  الصهيوني  االحتالل  قوات  ارتكبتها 
أرض  فلسطني  ظلت  لذلك  الفلسطيني،  الشعب 
لها  شهد  التي  والتصدي  والشموخ  البطوالت 
العالم بالنصر املظفر على العدوان اإلسرائيلي 
القدس  وخاصة  الفلسطينية،  املــدن  كافة  في 
وشمال غزة في حرب األيام الستة املعروفة باسم 
2008، وكانت حصيلتها  »محرقة جباليا« عام 
 2009 سنة  »الفرقان«  معركة  ثم  شهيدا،   132
شرق  الفلسطينية  املقاومة  فيها  وانتصرت 
جنود  من  العديد  وقتل  اختطاف  في  جباليا 
استخدام  إلــى  إسرائيل  دفــع  مما  االحــتــالل، 
نصف دفاع الجو وتدمير املنازل بشكل جنوني 
دون جدوى، وتستمر اليوم االنتفاضة الشعبية 
الفلسطينية  املدن  وباقي  العربي  القدس  في 
تاريخ  أن  إال  اإلسرائيلي،  السالح  تطور  رغم 
الشعوب املستعمرة شاهد على أن النصر كان 

دائما حليف املقاومة. 
بني   1978 سنة  ديفيد«  كامب  »اتفاق  فمنذ 
األمريكي  الرئيس  برعاية  وإسرائيل  مصر 
طعنات  عليها  تنهال  وفلسطني  كارتر،  جيمي 
التطبيع العلنية والخفية من ذوي القربى، وظل 
الحكام العرب الذين نصبهم االستعمار الغربي 
المتصاص  الفلسطينية  القضية  يستعملون 
جادين  يكونوا  ولم  العربية،  الجماهير  غضب 
للعصابات الصهيونية، بل كانوا  في تصديهم 
مجرد منفذين ألوامر الدول الغربية على رأسها 
ــرارات  ق أن  نجد  ولــذلــك  وأمــريــكــا،  بريطانيا 

حال  بأي  تتناسب،  ال  كانت  العربية  الجامعة 
من األحوال، مع األحداث التي كانت تجري في 
بإرسال  العرب  الحكام  قرار  وحتى  فلسطني، 
يكن سوى مسرحية  لم  فلسطني  إلى  جيوشهم 
واألمريكية  البريطانية  الحكومة  وحــي  من 
الكيان  زرع  في  الشيطانية  خططهما  لتغطية 
العربي،  الوطن  قلب  في  الغريب  الصهيوني 
العربية  الشعوب  رقــاب  على  مسلطا  وسيفا 
منابع  وعلى  املنطقة  على  السيطرة  لبسط 
فمنذ  لإلمبريالية،  متقدمة  قاعدة  وإقامة  النفط 
الفلسطينية  القضية  وخيانة  النكبة  بداية 
كانت ظاهرة للعيان، حيث كان الجيش األردني 
باشا،  كــلــوب  البريطاني،  الــجــنــرال  يــقــوده 
فلسطني  أرض  سلمت  التي  هي  وبريطانيا 
عن  تراجعوا  العرب  الحكام  لكن  للصهاينة، 
من  بضغط  البريطاني  للجنرال  معارضتهم 
الجيوش  قيادة  باشا  كلوب  وتسلم  بريطانيا 
كل  يغتنم  هلل  عبد  األردن  ملك  وكان  العربية، 
فرصة لكي يؤمن لنفسه االستفادة مما ستؤول 
السرية مع  إليه األمور، وكان يجري اتصاالته 
حاييم وايزمان، أشهر شخصية صهيونية بعد 
الدور األساسي في  الذي لعب  تيودور هرتزل، 
1917، وسلم امللك  »وعد بلفور« عام  استصدار 
دون  للصهاينة  والرملة  اللد  مدينتي  هلل  عبد 
بعد  الصهاينة  ثقة  هلل  عبد  امللك  ونال  قتال، 
أن أمر القوات العربية التي وصلت إلى أبواب 

مراكزها،  إلــى  والــعــودة  بالتراجع  أبيب،  تل 
صفوفهم  لتنظيم  للصهاينة  الفرصة  متيحا 
للقوات  للتصدي  واملــعــدات  األسلحة  وجلب 
العوامل  أكبر  من   1948 وكانت حرب  العربية، 
التي أدت إلى سخط وغضب الجماهير العربية 
املصري  النظام  ارتكبها  التي  الجريمة  بسبب 
عندما  فاروق،  امللك  رأسه  وعلى  آنذاك  الحاكم 
فاسد  بسالح  الحرب  إلى  مصر  أرسلوا جيش 
على  الهزيمة  يلقى  لكي  ومعدات،  ذخيرة  وبال 
العربية  الدول  مواقف  تكن  ولم  الصهاينة،  يد 
مؤتمر  منذ  الفلسطينية  القضية  حول  متفقة 
أنشاص في مصر )27 ماي 1646( وفي مؤتمر 
الخرطوم )1 شتنبر 1967( تم اإلعالن عن مبدأ 
إسرائيل،  مع  تفاوض«  ال  اعتراف  ال  »ال صلح 
عن  فعال  تعبر  ال  القوية  الكلمات  هذه  وكانت 
من  تستعمل  كانت  بل  جماعية،  عربية  إرادة 
الشعوب  لتخدير  السياسي  االستهالك  أجل 

مؤتمر  إلى  وصلنا  أن  إلى  وخداعها  العربية 
فكانت   ،1971 سنة  الرباط  في  املنعقد  القمة 
القضية  خطيرة على  جــذريــة  تــحــول  نقطة 
النكبة  بداية  اعتبارها  يمكن  الفلسطينية، 
حضيض  ــى  إل بها  وصلت  التي  السياسية 
الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  عــن  الــتــنــازالت 
التحرير  منظمة  اعــتــبــار  تــم  إذ  املــشــروعــة، 
والوحيد  الشرعي  املمثل  هــي  الفلسطينية 
القضية  اعتبار  من  بدال  الفلسطيني  للشعب 
وكان  جميعا،  العرب  قضية  هي  الفلسطينية 
العربية  أبعادها  من  تجريدها  إلى  يهدف  ذلك 
الفلسطينيني  قضية  في  وحصرها  واإلسالمية 
 - عربي  صراع  من  الصراع  ليتحول  وحدهم، 
فلسطيني   - إسرائيلي  صراع  إلى  إسرائيلي 

وكأن العرب ال شأن لهم بهذه القضية.

ذ. حسوني قدور بن موسى*

أنشودة بال أحزان

 عزيز الفاطمي

 يا شادي األحلان
 أنشد أنشودة بال أحزان

 مطرزة بكل األلوان
 كلمات صافية كاأللبان

******* 

 معزوفة بالقانون والكمان
 ال تقاس وال توزن باألطنان

 عذبة خفيفة على اللسان
 هادفة مؤثرة على كل إنسان

******* 

 يفهمها احلاذق والغفالن
 تختلج القلوب والوجدان

 يتغنى بها صناديد الفرسان
 تردد بأصوات براءة الصبيان

******* 

 يا شادي األحلان
 خطط أنشودتك على اجلدران

 عسى أن تصل لكل األوطان
 رسالة حتمل السرور واألمان

ملحمة »األسبوع الصحفي«
محمد انمير

بعد وفاة قيدوم الصحفيني 
مصطفى العلوي، الذي أتحف 
القراء املغاربة على مدى عقود 
من الزمن، بكتاباته الصحفية 
وأخباره  الخالدة  ومؤلفاته 
النادرة التي كانت تشفي ظمأ 
القراء كل أسبوع، تلتها وفاة 
املرحوم  مع  شكلوا  صحفيني 
كل  بامتياز،  صحفيا  فريقا 
ــوا  ــن حــســب تــخــصــصــه، أغ
بأسلوبهم  »األسبوع«  جريدة 
للغة  ــم  ــه ــان ــق وإت ــس،  ــســل ال
وثقافتهم  الفصحى  العربية 
لوطنهم  وحبهم  الــواســعــة، 
ووفائهم  بدينهم  وتشبثهم 
عن  ودفاعهم  املــغــرب،  مللوك 

مطالب الشعب املغربي.
أبايا،  إدريــس  ننسى  فلن 
لــلــشــخــصــيــات  أرخ  الـــــذي 
رمــزي  وال  ــذة،  ــف ال املغربية 
مغربيا  كــان  ــذي  الـ صــوفــيــا 
الذي  وهو  املغاربة  من  أكثر 
الفنانني  بـــأســـرار  أتــحــفــنــا 
ــني، وال  ــيـ ــاملـ ــعـ الـــعـــرب والـ
الوجدي  الــدراجــي،  الحسني 
املغرب  قيم  عن  املدافع  القح، 
ال  »حــتــى  الشهير  ركــنــه  فــي 
يبقى الشعب في دار غفلون«، 
السادة  هــؤالء  إلــى  ونضيف 

الجندي  حسن  الكرام، محمد 
والخضر  ــقــصــور«،  ال ــد  »ولـ
غـــيـــالن، صــاحــب الــطــوابــع 
جيل  إنه  الــنــادرة..  البريدية 
الحالي،  للجيل  الطريق  أنار 
ــه فـــي حب  ــدى بـ ــت ــق ــل ي جــي
واإلخــالص  الصحافة  مهنة 

لــلــديــن والــوطــن، وتــوعــيــة 
الفساد  ومــحــاربــة  الــشــعــب 
ــاع عن  ــدفـ ــن، والـ ــســدي ــف وامل
املظلومني وعن قضايا الوطن 

واألمة العربية واإلسالمية.
ودونــوا  كتبوا  رجــال  إنهم 
املــقــروءة  أعــمــالــهــم  لتبقى 

ــوغــهــم  ــب ــى ن ــلـ شــــاهــــدة عـ
السياسي  ونضالهم  الفكري 
ــي  ــاف ــق ــث واالجـــتـــمـــاعـــي وال
والــفــنــي.. إنــهــم رجـــال أدوا 
ــالص.  وإخـ بــتــفــان  مهمتهم 
وأسكنهم  جميعا  هلل  رحمهم 

فسيح جنانه.

* محامي بهيأة وجدة
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الحركة النقابية واغتيال فرحات حشاد
العام  في نظري، يعتبر اإلضراب 
 8 في  العاملة  الطبقة  شنته  الــذي 
الشعب  مع  تضامنا   ،1952 دجنبر 
اغتيال  إثر  على  الشقيق  التونسي 
من  حشاد،  فرحات  النقابي  الزعيم 
لسببني:  التاريخية،  األحــداث  أهم 
الطبقة  وحـــدة  تجسيد  أولــهــمــا 
الشعبني  خــالــهــا  ومـــن  الــعــامــلــة 
ــونــســي واملـــغـــربـــي مـــن أجــل  ــت ال
الكبير،  املــغــرب  وبــنــاء  االستقال 
ــثــانــي، ســرعــة إيــقــاع  والــســبــب ال
االستقال،  إلى  أدت  التي  األحداث 
حيث بعد شهور سيتم نفي العائلة 
سيتم  ونصف،  سنة  وبعد  امللكية، 
وبعد  املعتقلني،  جميع  عن  اإلفراج 
األمــة  رمــز  سيعود  سنة،  مــن  ــل  أق
من  سنة  من  أقل  وبعد  عرشه،  إلى 
سيحرز  ليبان«،  »إيكس  مفاوضات 
شهور  بعد  لكن  االستقال،  املغرب 
طفت  بالنصر،  النشوة  من  معدودة 
الذي  االختاف  بوادر  السطح  على 
فمن  البناء،  حول  توتر  إلى  تحول 
ــادة الــوطــنــيــني مــن اعــتــبــر أن  ــق ال
االستقال لم يكتمل فوجب مواصلة 
ومنهم  الوطن،  أجزاء  باقي  تحرير 
من كان يعتبر أن السياسيني مجرد 
تمكن  من  ومنهم  أناشيد،  أصحاب 
من إدماج بعض القادة النقابيني في 
الحزب العتيد، ومنهم من كان يرى 
أنه آن األوان لفصل السلط، ودخلنا 
وتفرقت  املــواجــهــات  متاهات  فــي 
لقيم  استيعابهم  لعدم  الرواد  سبل 
التضحية من أجل الوطن. والعبرة 
8 دجنبر  بــحــدث  املــقــام،  ــذا  ه فــي 
من  أي  يضاهيه  ال  الـــذي   ،1952
في  بادنا  عرفتها  التي  األحـــداث 
الفترة االستعمارية بما فيها وثيقة 
رمزيتها،  رغم  باالستقال،  املطالبة 
فلم أجد في كل ما كتب حول حقيقة 
ألنني  الغليل،  يشفي  ما  حــدث  ما 
عشت بعض أطوارها في بيتنا وأنا 
جالست  وألنــنــي  بــل  صغير،  طفل 
بينهم  من  الحدث،  عايشوا  روادا 
بالناصر حركات وبوشتى الجامعي 
بن  والطيب  الفيالي،  والهاشمي 
بوزارة  التحق  حني  بمكتبه  بوعزة 

السبعينات،  بداية  في  الخارجية 
واملحجوب بن الصديق الذي دعاني 
مؤتمر  في  والدي  لتكريم  وإخوتي 
1989، وعبد القادر أواب الذي كان 
الخارجية  بالشؤون  مكلفا  آذاك 
ــادر الــبــدوي  ــق لــاتــحــاد، وعــبــد ال
عايشا  اللذين  الــرودانــي،  وأحمد 
عن كثب أحداث اإلضراب العام منذ 
االعتقاالت  إلى  االغتيال  خبر  تلقي 
ــال،  ــتـ ــوات االحـ ــ ــات قـ ــهـ ــواجـ ومـ
والبداية بتلقي خبر اغتيال الشهيد 

فرحات حشاد.
ــده، حــســب عــلــمــي، املـــؤرخ  ــ وح
الذي تحدث في كتابه  ألبير عياش 
»الحركة النقابية باملغرب« عن حدث 
إضراب 8 دجنبر 1952، الذي يغلب 
منهجية  عوض  السرد  منطق  عليه 
األمر  تعلق  حني  خاصة  التحليل، 
منهم  رجال  صنعه  تاريخي  بحدث 
ومنهم  بالبهرجة  يتسم  كــان  مــن 
ونكران  صمت  في  يعمل  كــان  من 
الخفاء،  جنود  شأن  شأنهم  للذات، 
في  نجد  التوجه،  هذا  من  وبالرغم 
كرونولوجيا تسارع األحداث، مادة 
الباحثني  تحفيز  شأنها  من  دسمة 
والدراسني على التحري في األمكنة 
فيها  تتخذ  كانت  والتي  ورمزيتها 
الحدث،  صناع  وحقيقة  القرارات 
بدءا باتخاذ قرار اإلضراب في بيت 
إليه  الدعوة  الروداني قبل  إبراهيم 
دجنبر   7 في  »العلم«  جريدة  في 
1952، وانتهاء باملواجهات الدامية 
»س.  مقر  داخل  االعتقاالت  وبداية 
فرحات  ــال«،  ــ »الس بزنقة  ت«  ج. 

حشاد حاليا.
في  الــواردة  املعلومات  بني  ومن 
سبيل  على  عــيــاش،  ألبير  كــتــاب 
دجنبر،   6 ــي  ف أنـــه  نــجــد  ــال،  ــث امل
برقية  ضمن  غيوم  الجنرال  نــدد 
بباريس،  الخارجية  وزارة  ــى  إل
بها  قـــام  ــي  ــت ال بــــ«اإلضـــرابـــات 
ويــشــجــعــهــا حــــزب االســتــقــال 
األمم  هيئة  دورة  انعقاد  بمناسبة 
»القلق  عن  فيها  وأعرب  املتحدة«، 
ــســود الــســاكــنــة  ــذي ي ــ الــكــبــيــر ال
ال  املغربية،  والنخبة  الفرنسية 
فهل  التقليديني«..  الزعماء  سيما 
الحديث  يــجــدر  الــحــالــة،  فــي هــذه 
حزب  وشجعه  به  قام  إضــراب  عن 
البرقية  االستقال يومني بعد بعث 
كان  وهــل  الخارجية؟  وزارة  إلــى 
يتوفر املؤرخ على نسخة منها كما 
كان يتوفر على نص النداء املوجه 
 7 فــي  واملـــؤرخ  الشغيلة  للطبقة 
حزب  آنــذاك  وجهه  والــذي  دجنبر 

االستقال عبر جريدة »العلم«؟
نجد  ــؤرخ،  املـ نفس  كتاب  وفــي 
مسؤولون  قــرر  دجنبر،   6 في  أنــه 
الــعــام،  االتــحــاد  فــي  استقاليون 
عــام  إضـــراب  خــال  مــن  التعبير 
تضامنهم  ــن  ع ــة،  ســاع  24 مـــدة 
على  تمردهم  وعــن  الشغيلة،  مــع 
فهل  االستعماري..  النظام  سلبيات 
النقابة  مقر  في  تم  اإلضــراب  قرار 
أو في بيت إبراهيم الروداني؟ وهل 
كان  أم  صــرفــا،  نقابيا  قــرارا  كــان 
قرارا  وبالتالي  الحزب  عن  صادرا 
سياسيا؟ وإذا كان كذلك، هل كانت 
للسياسيني وصاية على النقابيني؟ 
نقابيا  حــشــاد  ــرحــات  ف يــكــن  ألـــم 

»سيجيتيا« إن صح التعبير؟

لتبني  األمر  في  املؤرخ  تحرى  لو 
النقابيني  إلى  تسرب  الخبر  أن  له 
ــغــرب بــواســطــة  ــامل الــفــرنــســيــني ب
االغتيال،  يــوم  تونس  في  رفاقهم 
أي يوم الجمعة 5 دجنبر 1952، ال 
بعد نداء الحزب املنشور في جريدة 
»العلم« يوم 7 دجنبر 1952، حسب 

زعم املؤرخ.
وقــرار  الخبر  على  ينطبق  ومــا 

ومكان  زمان  على  ينطبق  اإلضراب 
ــاب الـــقـــرار، فــفــي كــتــاب  ــحـ وأصـ
بوعزة  بن  الطيب  أن  نجد  املــؤرخ، 
ومحمد  الصديق  بــن  واملحجوب 
التباري وصالح املسكيني، اتخذوا 
مسؤولني  بصفتهم  اإلضــراب  قرار 
اســتــقــالــيــني، ومـــن املــعــروف أن 
الحركة  داخـــل  السياسي  العمل 
الوطنية التي ستختزل، عند توقيع 
في  باالستقال،  املطالبة  وثيقة 
الحزب الذي أصبح امتدادا للحركة 
عابد  محمد  بتعبير  باعتبارها، 
يدخلها  ال  التي  »الزاوية  الجابري، 
النهج،  وبهذا  اليمني«،  أدى  من  إال 
هل يمكن اعتبار من لم يؤد اليمني 
خاصة  االستقال  لحزب  منتميا 
كانت  بوطنيني  األمــر  يتعلق  حني 
التيار  وهــو  شيوعية،  نزعة  لهم 
الذي أتى به النقابيون الفرنسيون 
ــول آلـــة اإلنـــتـــاج؟ وهــل  ــداة دخـ غـ
يستساغ في هذه الحالة، االطمئنان 
إلى أحــداث صــادرة عن مــؤرخ وال 
بها  املعمول  الضوابط  على  ترتكز 
في هذا املجال؟ ومن باب املساهمة 
استيعاب  محاولة  في  املتواضعة 
شهادات  ببعض  أدلــي  جــرى،  مــا 
حيث  كثب،  عن  الحدث  واكبوا  من 
تلقينا  إننا  املرابط:  محمد  يــروي 
خبر اغتيال الشهيد فرحات حشاد 
الفرنسيني في  النقابيني  عن طريق 
اجتماع  أول  فعقدنا  اليوم،  نفس 
ــوعــزة  ــن ب ــب بـ ــطــي ــان يــضــم ال ــ ك
ــم الـــرودانـــي واحــمــيــدو  ــراهــي وإب
آنــذاك  فتقرر  ــه،  رب وعبد  الوطني 
والتجار  والحرفيني  العمال  دعوة 
املوالي،  اليوم  وفي  اإلضراب،  إلى 
بوضع  وذلك  جمع،  بتنظيم  تكلفت 
أمام  احتفالية  صبغة  ذات  منصة 
على  األحباس  بحي  الكبير  مسجد 
شهر  خــال  به  نقوم  كنا  ما  غــرار 
من  بترخيص  سنني  منذ  رمضان 
سلطة الحماية، حيث كانت تعرض 
فــيــهــا مــســرحــيــات هــزلــيــة تحت 

إشراف عبد القادر البدوي. 

ذ. عبد الصمد المرابط*

»همدونا بالشعارات ورموا القيد في أيدينا« 
وتجول في  تصول  السياسية  األحزاب 
الختيار  اململكة  األخيرة بأقاليم  اآلونــة 
سواء  قوية،  وجــوه  وتزكية  مرشحيها 
عليها  تــعــول  فــاســدة،  أو  نزيهة  كــانــت 
لجلب األصوات والفوز في االستحقاقات 

القادمة.
ــدوات  ــنـ ــي الـ ــر الــحــديــث فـ ــث ــد ك ــ وق
التلفزيونية،  والبرامج  واالجتماعات 
سياسيني  محللني  تستضيف  ــي  ــت ال
ــبــون في  ــني يــطــال ــي ــان ــرمل ــني وب ــاحــث وب
للسياسيني  فرصة  مداخاتهم، بإعطاء 
الحالية،  الــوجــوه  وبتغيير  الــشــبــاب، 
ألن  يــحــدث،  ولــن  لــم  مــن هــذا  لكن شيئا 
املؤشرات واملعطيات املوجودة واألسماء 
معظمها  األحــزاب،  أمناء  ثقة  نالت  التي 
تدبير  في  فشل  الــذي  القديم  الجيل  من 
الشأن املحلي والوطني، بل هناك أسماء 
رسمية  محاضر  في  إليها  االستماع  تم 
أمام  أو  القضائية،  الشرطة  عند  ســواء 
بسبب  للحسابات،  األعلى  قضاة املجلس 
التسيير  في  اختاالت  أو  املالي  الفساد 
من  تزكيتهم  تمت  ذلــك،  ومــع  والتدبير، 
الباد  تهمها مصلحة  ال  أحــزاب  طــرف 
واملواطن، بل تهمها فقط سمعتها والفوز 

باملقاعد.
ــذا طــبــعــا.. ســيــجــبــر الــشــبــاب  ــ ــل ه كـ
املشاركة  عــن  الــعــزوف  على  السياسيني 

املنافسة  غمار  خــوض  وعــدم  السياسية، 
ــع أصــحــاب »الــشــكــارة« والــســمــاســرة  م
وتجار االنتخابات، وتقنيي وفناني الخبث 
عزوف  عملية  ستتكرر  تم،  ومن  السياسي، 
العملية  فــي  ــة  ــشــارك امل عــن  ــني  ــن ــواط امل

االنتخابية رغم اعتماد القاسم االنتخابي.
أن  السابقة،  الرسمية  ــام  األرق وتؤكد 
صوتا  مايني   7 يتعد  لم  املصوتني  عدد 
من أصل 16 مليونا املسجلني في اللوائح 

االنتخابية.
أن  هذا،  كل  في  املحير  السؤال  ليبقى 
بعض األحزاب عند ترافعها عن برنامجها، 
فإنها تطرحه كله عبارة عن مثال وصواب 
املواطن،  ومصلحة  الباد  على  وغيرة 
تزكي  ملرشحيها،  اختيارها  عند  لكنها 
على  املراهنة  وتفضل  والطالح،  الصالح 
نفس الوجوه التي عمرت لسنوات طوال 
دون أي نتيجة تذكر.. فكيف إذن ستنجز 
فاسدين  بأشخاص  برنامجها  األحــزاب 
الشخصية  مصلحتهم  ســوى  تهمهم  ال 

وتكديس ثروات على ثرواتهم؟
اتقوا هلل يا أمناء األحزاب في هذا البلد 
الشعارات  الكريم، وفي شعبه، وكفى من 
ملشاهب  مجموعة  وتقول  الفضفاضة، 
بالشعارات  »همدونا  أغانيها:  إحدى  في 

ورموا القيد في أيدينا«.

الفتنة صنم 
بندريس عمراوي الطيب

واقع  أنت  والدالل،  الفنت  دنيا  في  أنت صنم  املرآة:  أيتها 
القبح  مامح  تعكسني  صدق  بكل  أراك  بالخيال،  يعترف  ال 

والجمال..
يا مرآة: هل تغيرت أو تغير شكلي؟ لست أنا.. لقد تغيرت 

صورتي وهذا ظلي..
أرى فيك صورة شيب وأشجان، أرى فيك تجاعيد تتواصل 

مع األحزان، أرى فيك جزء لم يعد يهم الزمان..
أنت الحقيقة التي ال تحتاج إلى البرهان..

في  لك  والفتيان..  الفتيات  إليها  يتسابق  التي  القبلة  أنت 
البيوت والجدران أخوات وإخوان، في كل األشكال واأللوان..
بني  فنت  في  بارزا  دورا  يلعب  الذي  الجماد  أنت  مرآة:  يا 
الصورة  اعكسي  الفنان..  يد  أتقنتك  لوحة  أنت  اإلنسان.. 
والرائح  اآلتــي  يقف  فأمامك  بعشقك،  للمتيمني  الحقيقية 
واملقيم والسائح، ورغم تعدد املساحيق في وجوه الخائق، 

فالصورة في األول واآلخر هي من إبداع الخالق.
الذي  الكريم  بربك  غرك  ما  اإلنسان  أيها  ))يا  تعالى:  قال 
وقال  ركبك((،  شاء  ما  صورة  أي  في  فعدلك  فسواك  خلقك 
فأحسن  بالحق وصوركم  واألرض  السماوات  ))خلق  أيضا: 

صوركم وإليه املصير(( صدق هلل العظيم.

سعيد الهوداني

* محامي بهيئة الرباط

قصة كلب خانته 
 !! الغــريــزة 

 

الطيب آيت أباه 

هاذي واحد القصة من وحي خيال 
بليغة،  وحكمة  عبرة  فيها  األمازيغ، 
واحد  في  الكلب  واحــد  أن  كاتحكي 
النباح  من  يحبس  أنــه  قــرر  القرية، 
العميق  بالنوم  ويستمتع  املجاني، 
بعد  من  خلق هلل!  گاع  بحال  بحالو 
ما الحظ أّن ُسّكان القرية مامْهّلِيينش 
كــارم،  بالخبز  غير  وقاهريُنو  فيه، 
الــطــوال  الــلــيــالــي  تايقضي  ــا  ــ واّخ
أجل  من  والنباح  ِحراستهوم،  في 

سامتهوم، وسامة ُممتلكاتهوم!!
الليلة األولى، غير طاح الظام  في 
تايفّتش  وناض  قلوعو،  يجمع  وهو 
للنعاس،  يصاح  موضع  شي  على 
املــكــان  عــلــى  تايبحث  هــو  وبينما 
املناسب، بانت ليه واحد السلة ديال 
الباصة  واحــد  في  مهجورة  النحل 
بعينيه  دار  الــغــاشــي،  مــن  خــاويــة 
املوضع  وتفّقد  االتجاهات،  كل  في 
في  اّتخّشى  ثم  الشم،  بحاسة  كامل 
في  وال  بنعسة  وضربها  السلة،  ذيك 
األحام.. ماتايجي غير واحد الشفار 
ماوط، استرَعى انتباهو ذاك الجبح 
وزن  اللص  تَحّسس  النحل،  ــال  دي
أّنها  على  ثقيلة  فَوَجدها  السلة،  ذيك 
عامرة بالعسل، ثم هّزها على كتافو، 
حتى  بغنيمته،  مسرورا  مهروال  وفّر 
بعد  اكتشف  أنه  َغيَر  ــداُرو،  ل وصل 
ليس  املسروق  أّن  وعنائه،  مشقته 

سوى كلبا خانتُه الغريزة!!
وراح  نفسه،  الــلــص  يتمالك  لــم 
املبرح  بالضرب  الكلب  على  ينهال 
منشورا،  البطانة،  مثل  صار  حّتى 
ال يقَوى على السير.. هنا قال الكلب 
لي  تايحساب  »كان  الشهيرة:  قولته 
حاضي  أنــا  ساعة  الناس،  حاضي 

غي راسي«.

كيف ستنجز األحزاب 
برنامجها بأشخاص 

فاسدين ال تهمهم 
سوى مصلحتهم 

الشخصية وتكديس 
ثروات على ثرواتهم؟
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اتخذت  املاضية،  السنوات  خالل 
الجريمة في املجتمع مسارا خطيرا 
التي  الجرائم  من  العديد  وظهرت 
استياء  وخلقت  العام،  الرأي  هزت 
وحزنا كبيرا لدى املواطنني، بسبب 
والسلوك  العنف  إلى  الناس  لجوء 
ارتكاب  عنه  يترتب  ما  املنحرف، 
انتشرت  وبشعة،  خطيرة  جرائم 
سيئة  صورة  وخلقت  مهول  بشكل 
حول  الدولية  اإلعــالم  وسائل  لدى 
من  ــان  ك الـــذي  املــغــربــي،  املجتمع 
العربية  املجتمعات  أفضل  من  قبل 

واإلفريقية استقرارا وأمنا.
ــاء  ــم وب ــجــرائ ــد أصــبــحــت ال وقـ
مــجــتــمــعــنــا يقض  ــي  فـ مــنــتــشــرا 
ــني، فــمــن خــالل  ــواطــن مــضــاجــع امل
من  ملجموعة  اإلعــالم  وسائل  رصد 
مختلف  في  تحصل  التي  الجرائم 
والتي  باململكة،  والــجــهــات  املــدن 
الوحشية  بطابع  تتصف  أضحت 

عددها  إلى  باإلضافة  والعدوانية، 
أفصح  يوما،  بعد  يوما  يزداد  الذي 
عن واقع خطير تشهده البالد فيما 
من  جــديــدة  أنـــواع  ظــهــور  يخص 
استفهام  عالمات  تطرح  الجرائم، 
التي  الرئيسية  الــعــوامــل  حـــول 
األشخاص  بهؤالء  تدفع  أصبحت 
تطال  بشعة  جــرائــم  اقــتــراف  ــى  إل

حتى األقرباء واألصدقاء.

جرائم في تصاعد

ــوع املــاضــي،  ــب وقــعــت خـــالل األس
الرأي  هزت  التي  الجرائم  من  العديد 
خطيرة  مؤشرات  عن  وكشفت  العام، 
تؤكد تنامي معدل الجريمة خالل فترة 
متعددة،  ألسباب  الصحية  الطوارئ 
اجتماعي  هو  وما  مادي  هو  ما  منها 
أو نفسي، الشيء الذي جعل املواطنني 
في  الكبير  التزايد  هذا  من  متخوفني 

معدل اإلجرام خالل السنة الحالية.
راح  الــتــي  أســفــي  جريمة  شكلت 
عشريني،  شــاب  مــؤخــرا،  ضحيتها 
املاضية،  األيــام  خالل  األبــرز  الحدث 
بعدما أقدم الجاني على ذبح الضحية 
في الشارع العام وبتر يده، والتنكيل 
صدمة  خلق  الـــذي  الــشــيء  بجثته، 
بشاعة  هول  من  املغاربة  لدى  كبيرة 
الذي رفض  الجريمة، وقساوة املجرم 
توسالت الضحية والناس، لعدم قتله.
تطور  عن  الجريمة  هــذه  وكشفت 
خطير في اإلجرام داخل املجتمع، الذي 
بعيدا  الشارع  في  انتقاميا  بعدا  أخذ 
يشكل  مما  والــقــضــاء،  الــقــانــون  عــن 
االجتماعي  السلم  على  كبيرا  خطرا 
مقاربة  غياب  ظل  في  العام،  واألمــن 
العنف  من  للحد  وأمنية  اجتماعية 
الذي يعرفه الشارع املغربي، وانتشار 
األقراص املهلوسة واملخدرات وغيرها 

من الظواهر السلبية.

عدة جرائم وقعت مؤخرا في العديد 
إقليم  في  جريمتان  منها  ــدن،  امل من 
سيدة  جثة  على  العثور  بعد  وجــدة، 
أنكاد،  أهل  متزوجة مذبوحة بجماعة 
وصولها  قبل  حياتها  فقدت  بحيث 
عن  الكشف  دون  الفارابي،  ملستشفى 
الجهات  أو  الجريمة  أســبــاب  باقي 
فقد  الثانية،  الجريمة  أما  املتورطة، 
بعد  متقاعد  دركـــي  ضحيتها  راح 
بالسالح  والــطــعــن  للعنف  تعرضه 
األبيض من قبل شخص يقطن بالقرب 
وقعت  الــعــرائــش،  مدينة  وفــي  منه، 
جريمة قتل بشعة راح ضحيتها نادل 
طعنات  لعدة  تعرض  بعدما  مقهى 
أحد  قبل  مــن  القلب،  مستوى  على 
بواسطة  بمباغته  ــام  ق األشــخــاص 

سالح أبيض قبل أن يفر.
ــام لوقع  ــع ــرأي ال ــ كــمــا اهــتــز ال
ضحيتها  راحت  التي  سال  جريمة 
غامضة  ظــروف  في  كاملة،  عائلة 

التي  الطريقة  أن  بحيث  ومجهولة، 
تمت بها الجريمة طرحت تساؤالت 
كيفية  حــول  استفهام  ــات  وعــالم
لم  الجناة  وأن  خاصة  تنفيذها، 
املحققني  أمـــام  دلــيــل  أي  يــتــركــوا 
يدل على هوية املجرمني، مما يبرز 
التطور الكبير الذي تعرفه أساليب 
املجتمع  فــي  ــم  ــجــرائ ال ارتـــكـــاب 

املغربي.

مواقع التواصل واإلجرام 

يؤكد باحثون أن تنامي الجريمة 
أسباب،  لعدة  يرجع  املجتمع،  في 
ــة االقــتــصــاديــة  ــاألزمـ مــرتــبــطــة بـ
ــة، بــاإلضــافــة إلــى  ــي ــاع ــم ــت واالج
من  الجرائم  هــذه  مرتكبي  معاناة 
ــري خــالل  الــعــنــف والــتــفــكــك األســ

فحدة  لذلك  الطفولة،  مرحلة 
الجرائم وأثارها السلبية على 

إعداد: خالد الغازي 

البشعة،  القتل  جرائم  من  عددا  مؤخرا،  المدن  من  العديد  عرفت 
جعلت الكثير من المواطنين يعيشون في حالة من القلق والصدمة 
بسبب هذه األحداث الخطيرة التي تمس السلم االجتماعي، وتؤشر 
والكراهية  العنف  انتشار  بسبب  المجتمع  في  خطير  انزالق  على 
والعدوانية بين الناس، وتبرز خطورة تطرف السلوك اإلنساني الذي 
وتطرح  العام،  الرأي  تهز  التي  البشعة،  الجرائم  ارتكاب  عنه  يترتب 
تأثر  ومدى  بالقانون،  وااللتزام  التربية  حول  التساؤالت  من  الكثير 

األطفال والناشئة بهذه الجرائم التي تحصل في الشارع العام؟
فقد تصاعدت وتيرة الجرائم بشكل مخيف خالل األشهر الماضية 
بمختلف أنواعها، خاصة في المدن، حيث اتسعت دائرة الجريمة 
مجتمع  ظل  في  الضحايا  وأيضا  كبير،  بشكل  والمجرمين 

سواء  الناس  عروق  في  يجري  العنف  وأصبح  عناصره  تعقدت 
منه الجسدي أو اللفظي، لكن ما يشكل خطرا ويثير المخاوف، 
هو ارتكاب جرائم تنم عن مدى عدوانية اإلنسان المغربي، الذي 
انحرف بسبب عدة عوامل متراكمة، منها الضغوطات واألزمات 
لالنفجار..  قابال  جعلته  التي  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 
فعال  وهل  الضغوطات؟  بحكم  عدوانيين  المغاربة  أصبح  فهل 
هناك تفشيا لظاهرة اإلجرام في المجتمع المغربي، أم أن هناك 
مكافحة  ألجل  الدولة  تتبعها  استراتيجية  وأي  معزولة؟  حاالت 
الجريمة؟ وما هو دور المؤسسة السجنية في تأهيل المجرمين 

والمنحرفين وإصالح المجتمع؟

البشعة  الجرائم 
خطر يهدد السلم االجتماعي

هل انتشرت الكراهية والعدوانية في المجتمع المغربي؟
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واالجتماعي،  األمــنــي  املستويني 
في  متمثلة  جديدة،  مقاربة  تتطلب 
من  والحد  التعليم  جــودة  تحسني 
األمراض  حول  والتوعية  البطالة، 
في  ــحــاث  األب وتــطــويــر  النفسية، 

ميدان الجريمة.
وللفكر  للعنف  الواسع  فاالنتشار 
الشباب  من  الكثير  لدى  اإلجرامي 
واملراهقني، ونشر الصور في مواقع 
باألسلحة  االجتماعي  الــتــواصــل 
االنحراف  مــدى  يكشف  البيضاء، 
الناشئة  لدى  الذي يحصل  الخطير 
التعليمية  املؤسسات  تالميذ  ولدى 
املسؤولية  غياب  ظل  في  واألطفال، 
في  االنضباط  وتراجع  األسرة  لدى 
دور  وغياب  التعليمية،  املؤسسات 
املجتمع املدني للحد من االنحرافات 
للعديد  تحصل  الــتــي  والسلبية 
ــؤدي بهم  ــتــي تـ مــن الــشــبــاب، وال
عليها  يعاقب  وأفعال  ارتكاب  إلى 

القانون.
ــا، أصـــبـــحـــت مـــواقـــع  ــ ــدورهـ ــ بـ
خطرا  تشكل  االجتماعي  التواصل 
بنشر  سلبيا،  دورا  وتلعب  كبيرا 
اللفظي  للعنف  تروج  تافهة  أشياء 
والتشهير  والتهديد  والــجــســدي 
باآلخرين، وغيرها من الظواهر التي 
والعالقات  االجتماعي،  السلم  تهدد 
ــني الـــنـــاس، حــيــث اتــخــذ بعض  ب
العدلية  السوابق  وذوي  املنحرفني 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  مــن 
و»اليوتيوب«،  »الفايسبوك«  مثل 
اإلجرامية  تجاربهم  لنشر  منصات 
ــل الــســجــون،  ــ ــي املــجــتــمــع وداخ ف
والظهور بمظهر الفتوة واالحتراف 
مــمــا ينعكس  عــالــم اإلجــــرام،  فــي 
الذين  والشباب  األطفال  على  سلبا 

يتأثرون باملسار اإلجرامي لهؤالء.
والشباب  املراهقني  من  العديد 
ــخــذون مـــن مــواقــع  ــت ــحــوا ي أصــب
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــضــاءات 
وسلوكهم  انحرافهم  الستعراض 
عدد  كسب  بهدف  ــك  وذل السلبي، 
وتحقيق  املــشــاهــديــن  مــن  كــبــيــر 
مخالفة  بأفعال  والشهرة  »البوز« 
البعض  يتظاهر  حيث  للقانون، 
املشينة  الــســلــوكــات  بــهــذه  أنــهــم 
حققوا  بيضاء،  بأسلحة  والظهور 
وإثبات  للقوة  واستعراضا  إنجازا 
الظواهر  هذه  أخــذت  حتى  ــذات،  ال
التالميذ  صفوف  في  االنتشار  في 
والفتيات في املؤسسات التعليمية.

تطور الجريمة في المجتمع

باحث  بوخريص،  ــوزي  ف يــرى   
وأستاذ علم االجتماع بكلية العلوم 
بجامعة  واإلنسانية  االجتماعية 
تطور  أن  بالقنيطرة،  طفيل  ــن  اب
من  املغربي  املجتمع  في  الجريمة 
يعتبر  السوسيولوجية  الناحية 
تعرف  املجتمعات  كل  ألن  طبيعيا، 
املستحيل  ــن  وم جــرائــم،  اقــتــراف 
وجــــود مــجــتــمــع بــــدون جــريــمــة، 
إفـــراز  هــي  الــجــريــمــة  أن  مضيفا 
الحياة  لشروط  موضوعي  طبيعي 
االجتماع  علماء  ألن  االجتماعية، 
من  الجريمة  محو  يمكن  ال  يقولون 
يوجد  أن  يفترض  هذا  ألن  املجتمع 
بسلبيات  واعــون  أفـــراده  مجتمع 
يرفضونها  وبالتالي،  الجريمة، 
وهذا  جميعا،  فيه  يشتركون  بوعي 
أن  افــتــرضــنــا  إذا  إال  ممكن  غــيــر 
أن  بحيث  للمالئكة،  مجتمعا  هناك 
االمتثالية  فيه  توجد  ال  مجتمع  أي 
ملواجهة  جــدا  الــقــوي  والتضامن 

الجريمة، وهذا غير موجود.
ــه في  ــص، أنـ ــوخــري وأوضــــح ب
مدونة  هناك  كانت  القديم،  تاريخنا 

األعراف القديمة تنص على عقوبات 
أن  رغــم  جريمة،  كــل  مــع  تتناسب 
الفترة  تلك  فــي  املغربي  املجتمع 
أما  والتآزر،  التضامن  يسوده  كان 
متأثرا  املجتمع  أصبح  فقد  اليوم، 
أخذت  التي  الحضرية  بالظاهرة 
أصبح  بحيث  جــدا،  كبيرا  منحى 
يتزايد  مدن  في  يعيشون  املغاربة 
نموها بشكل كبير جدا، ألنه في ظل 
هذا املجتمع، هناك اختالف وتمايز 
األفراد، وهناك ال تجانس على  بني 
في  تــفــاوتــا  بــل  ــي،  ــوع ال مستوى 
توزيع كل األمور: الثروة واملقدرات 
واالحتكار،  واالستغالل  واملـــوارد 
املجتمع  ألن  الجريمة  تنامي  مؤكدا 
وتـــزداد  تعقيدا  ــزداد  ــ ي املــغــربــي 
وطبيعي  ومشاكله،  ديمغرافيته 
كما  فيه،  الجريمة  نسبة  ترتفع  أن 
لألمن  العامة  املديرية  عنه  تعلن 
مــن خالل  آلخــر  حــني  مــن  الوطني 
التي  اإلحصائيات،  من  مجموعة 
منها  املجتمع،  داخل  الجريمة  تهم 
إحصائيات 2019-2020 مثال حول 
حمل األسلحة البيضاء، بنسبة 64 
تنامي  فعال  يبني  وهــذا  املائة،  في 

الجريمة.
وأبرز أن انتشار معدل الجريمة 
الكبرى  املدن  يحصل باألساس في 
سال،  فــاس،  البيضاء،  ــدار  ال مثل 
نتيجة  وهـــذا  ــش،  ــراك وم طنجة، 
تعاني  التي  للمشاكل  موضوعية 
والــتــي  ــوم،  ــي ال ــدن  املـ هـــذه  منها 
ــى مــســتــوى  تــعــيــش مــشــاكــل عــل
مستوى  وعلى  والتهيئة  التدبير 
مناصب  أســاســيــة:  مــرافــق  عـــدة 
الشغل، سكن الئق، ولوج الخدمات 
األساسية... بحيث أن األمر يتعلق 
أساسا  تتعلق  حضرية  بظاهرة 
أننا  إلــى  مشيرا  الكبرى،  باملدن 
جماعيا  منحى  تنحو  جرائم  أمام 
يتورط فيها القاصرون واملراهقون 
تختلف  ال  أفعال  وهي  والشباب، 
املجتمع  يعرفها  التي  تحوالت  عن 
الديمغرافية والثقافية  الناحية  من 
ــة، وهـــذا  ــتــصــادي ــواق ــســوســي وال
التنامي له تداعيات ويشكل تهديدا 
ويستهدف  العام،  ولألمن  للنظام 
للمواطنني  الــجــســديــة  الــســالمــة 
إن  ويعرض ممتلكاتهم للخطر، بل 
الخطر يهدد حتى عناصر الشرطة 
العمومية املكلفة بتطبيق القانون.

ــع األســـتـــاذ بــوخــريــص  ــابـ وتـ
موضحا أن تنامي الجرائم يخدش 
باملصالح  ويــضــر  الــبــلــد،  صـــورة 
صدى  وأن  خصوصا  االقتصادية، 
الصحافة  في  يتردد  الجرائم  هذه 

ما  وأخــطــر  ــيــة،  ــدول وال الوطنية 
تنامي  انــعــكــاس  ــر، هــو  ــ األم ــي  ف
املواطنني،  إدراك  على  الجريمة 
وشــعــورهــم بــانــعــدام األمـــن، ألن 
ذاتها  حــد  فــي  تمثل  ال  الجريمة 
هو  املواطنني  شعور  بل  مشكال، 
املشكل الكبير جدا، موضحا أن ما 
بالنسبة  املجهول  اإلجــرام  يسمى 
ملصالح الشرطة والقضاء واإلعالم، 
بالنسبة  مجهولة  جــرائــم  ليست 
بالقرب  تحدث  ألنها  للمواطنني، 
من  الكثير  فــي  وتستهدف  منهم 
األحيان الناس، خصوصا وأن في 
تطور  بفضل  األحيان،  من  الكثير 
يتم  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
ونشرها  الجرائم  بعض  تصوير 
ــرأي  ال ــع  ــروي وت األنــتــرنــيــت  على 
تــدخــل مصالح  نــجــد  ــم  ث الــعــام، 
لتوقيف  واحترافية،  بمهنية  األمن 
يساعدهم  ومــن  املجرمني  هــؤالء 
تبني  املسألة  وهذه  التصوير،  في 
الشعور بانعدام األمن الذي يتولد 
مما  بكثير  أكــبــر  الــســاكــنــة  لـــدى 
إحصائيات  في  عنه  ــالن  اإلع يتم 
رسمية من طرف األجهزة الرسمية 
ألن  الجريمة،  بتنامي  يتعلق  فيما 
بما  يتعلق  األمــن  بانعدام  الشعو 
جرائم،  من  المرئي  بشكل  يجري 
أنفسهم  يعتبرون  املواطنني  ألن 

غير محميني.
محمد  األستاذ  يقول  جهته،  من 
األزهر، في كتابه »علم اإلجرام«، أن 
»كل الباحثني في علم اإلجرام أثبتوا 
املجتمع  مــن  تنبثق  الجريمة  أن 
في  طبيعية  ظاهرة  وهي  وتالزمه، 
صفة  نعطيها  لــذلــك  مجتمع،  كــل 
على  تقتصر  ال  أنها  أي  الكونية، 
تستلزم  ال  فهي  آخــر،  دون  مجتمع 
والظواهر  محددا،  مكانا  أو  زمانا 
فإنها  كونيتها،  ــم  رغ اإلجــرامــيــة 
متسلسل  زمــنــي  لترتيب  تخضع 
املجتمعات«،  كل  تعرفه  ومتالحق 
طويل  اإلجــرام  »تاريخ  أن  ويضيف 
اعتبر  الــذي  البدائي  اإلنسان  منذ 
القبيلة  ألوامـــر  مخالفة  الجريمة 
اليوناني،  اإلنسان  أما  والعشيرة، 
شقي  املــجــرم  اإلنــســان  اعتبر  فقد 
قدر  والجريمة  اآللهة،  لعنة  أصابته 
إلهي، أما السفسطائيون، فيعتبرون 
اإلنسان املجرم مخيفا لضعفه، نظرا 
للطبيعة البشرية ذات املجموعة من 
الغرائز الحيوانية، لكن سقراط آمن 
بالفعل البشري وقدرته على مقاومة 
الحيوانية،  والــشــهــوات  األهـــواء 
من  وحده  الجاهل  اإلنسان  واعتبر 

يرتكب الجريمة«. 

فوزي بوخريص: 
انتشار معدل الجريمة 
يحصل باألساس في 

المدن الكبرى مثل 
الدار البيضاء، فاس، 

سال، طنجة، ومراكش، 
وهذا نتيجة 

موضوعية للمشاكل 
التي تعاني منها 
هذه المدن اليوم، 

والتي تعيش مشاكل 
على مستوى التدبير 

والتهيئة وعلى 
مستوى عدة مرافق 

أساسية: مناصب 
الشغل، سكن الئق، 

ولوج الخدمات 
األساسية...

محمد األزهر:
 »كل الباحثين في 

علم اإلجرام أثبتوا 
أن الجريمة تنبثق من 

المجتمع وتالزمه، 
وهي ظاهرة طبيعية 
في كل مجتمع، لذلك 
نعطيها صفة الكونية، 

أي أنها ال تقتصر 
على مجتمع دون 

آخر، فهي ال تستلزم 
زمانا أو مكانا محددا، 
والظواهر اإلجرامية 
رغم كونيتها، فإنها 

تخضع لترتيب 
زمني متسلسل 

ومتالحق تعرفه كل 
المجتمعات«

العديد من المراهقين 
والشباب أصبحوا يتخذون من 

مواقع التواصل االجتماعي 
فضاءات الستعراض 

انحرافهم وسلوكهم 
السلبي، وذلك بهدف كسب 

عدد كبير من المشاهدين 
وتحقيق »البوز« والشهرة 

بأفعال مخالفة للقانون، 
حيث يتظاهر البعض أنهم 
بهذه السلوكات المشينة 
والظهور بأسلحة بيضاء، 
حققوا إنجازا واستعراضا 

للقوة وإثبات الذات
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توثيق عام الجائحة
 في »مراكش.. سنة خاصة« 

ــــش.. ســنــة خــاصــة«،  ــراك ــ »م
كتاب فني يدعو للسفر والحياة، 
الفنان  وشهادة حب وعرفان من 
مارك  لودوفيك  الفوتوغرافي، 
مدينة  ــار  اخــت ــذي  الـ أنـــطـــوان، 
املأساة  فوثق  له،  مقاما  مراكش 
يــزال  ومــا  العالم  عاشها  التي 
يعيشها جراء جائحة »كورونا«، 
الصورة  إلــى  اللجوء  خــال  من 
حرص  والــتــي  املــعــبــرة،  الفنية 
كاملة  لــســنــة  الــتــقــاطــهــا  عــلــى 
مــراكــش  مــديــنــة  ــي  ف  )2020(
كانت  والتي  بامتياز،  السياحية 
شبه ميتة، وكادت هذه الوضعية 
غير املسبوقة التي تسببت فيها 
الجائحة، أن تقتل كل شيء حي 

فيها.
هذه  طي  على  يعمل  وحتى 
الصفحة املأساوية والتراجيدية 
على  واإلقــبــال  املقاييس،  بكل 
فضل  بنهم،  جديد  من  الحياة 
ــك، كــمــا جــاء  ــي ــودوف الــفــنــان ل
األنترنيت  عــلــى  مــوقــعــه  ــي  ف
»الفيسبوكية«،  صفحته  وفي 
من  فــنــيــا  عليها  ــال  ــغ االشــت
ــورة  صـ  50 تــجــمــيــع  ــال  ــ خ

باألبيض  متنوعة  فوتوغرافية 
إنساني  بحس  ملتقطة  واألسود 
في  املدينة، وإصدارها  في  عالي 
كتابه الفني املذكور، الذي أعطاه 
خاصة«،  سنة  »مراكش..  عنوان 
من  موقعة  بنصوص  مــرفــوقــة 
بن  الطاهر  مثل:  مرموقني  كتاب 
جلون، ماحي بنبني، زكية داوود، 
ــارو،  ــان ثـ ــاس كــانــيــتــي، جـ ــي إل
غويتيصولو،  خــوان  والــراحــل 

وآخرين.

التراث الوثائقي في زمن األوبئة
تنظم اللجنة املغربية لذاكرة العالم، 
الجهوي  املكتب  مع  وتعاون  بتنسيق 
والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة 
والثقافة )اليونيسكو( بالرباط، مائدة 
»الــتــراث  مــوضــوع:  حــول  مستديرة 
دروس   - األوبئة  زمــن  في  الوثائقي 
27 ماي  من التاريخ«، يومه الخميس 
وزارة  بمقر  باحنيني  بقاعة   2021
قطاع   / والرياضة  والشباب  الثقافة 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء  الثقافة، 

والنصف صباحا.
ويأتي تنظيم هذا امللتقى، كضرورة 
التي  الوبائية  الحالة  أملتها  ملحة 
تفشي  بعد  املعمور  أرجــاء  كل  عمت 
اللجنة  وتهدف  »كــورونــا«،  فيروس 
املغربية لذاكرة العالم وشركائها من 
على  الوقوف  إلى  اللقاء،  هذا  تنظيم 
الوثائقي  الرصيد  ــدوى  وج أهمية 
الذي أرخ لألوبئة والكوارث الصحية 
سابق  فــي  البشرية  عرفتها  الــتــي 
في  اعتمدت  التي  والسبل  األزمنة، 
العبر  واســتــخــاص  مــواجــهــتــهــا، 

والفوائد من تجارب املاضي.
تأمل  لحظة  امللتقى  هــذا  ويمثل 

البعيد،  واملستقبل  للغد  واستشراف 
على  للقيمني  صريحة  دعوة  وأيضا 
ومنظمات  مؤسسات  من  الوثائق، 
الرصيد  هذا  تعميم  إلى  وحكومات، 
ــره حــتــى يــصــبــح مــتــاحــا في  ــش ون

تعميما  الواسع  الجمهور  متناول 
التقنيات  كل  بتوظيف  للفائدة، وذلك 
واملـــهـــارات الــجــديــدة فــي االتــصــال 
الطفرة  وفــرتــهــا  الــتــي  والــتــواصــل 

النوعية في مجال التكنولوجيا.

مؤتمر اللغة العربية الدولي في الشارقة
العربية  اللغة  »تعليم  شــعــار:  تحت 
املتطبات،  املستقبل:  نحو  تطلع  وتعلمها، 
مدينة  تستضيف  والتحديات«،  والفرص، 
في  املتحدة،  العربية  بــاإلمــارات  الشارقة 
العربية  اللغة  مؤتمر  املقبل،  يناير  شهر 

الدولي الخامس.
لدول  العربية  للغة  التربوي  املركز  ودعا 
الخليج بالشارقة، أحد أجهزة مكتب التربية 
ذوي  من  املهتمني  الخليج،  لــدول  العربي 
طبقا  املؤتمر  في  للمشاركة  االختصاص، 
للمساهمة  املعتمدة  واملــحــاور  للمجاالت 
بها  والنهوض  العربية،  اللغة  خدمة  في 

وتطوير تعليمها وتعلمها.
وحــســب بـــاغ لــلــمــنــظــمــني، فـــإن هــذا 
وزارة  مع  بالتعاون  يقام  الــذي  املؤتمر، 

يــنــدرج  اإلمــاراتــيــة،  والتعليم  الــتــربــيــة 
النهوض  إلــى  الرامية  الجهود  إطــار  في 
وتطوير  انتشارها  وتعزيز  العربية  باللغة 
ومشاركة  بحضور  وتعلمها،  تعليمها 
والباحثني  الخبراء  من  االختصاص  ذوي 
وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  مجال  في 
ويسعى  والدولي،  اإلقليمي  املستوى  على 
القضايا  ومناقشة  استجاء  إلى  املؤتمر 
املمارسات  وأفضل  واألبحاث  والدراسات 
الصلة  ذات  والعملية  العلمية  والتجارب 
وتعلمها،  العربية  اللغة  تعليم  بــواقــع 
واملؤسساتية  الفردية  بالجهود  والتعريف 
العربية  اللغة  تعليم  تطوير  في  ودورهــا 
وتعلمها، واالطاع على التجارب الناجحة 

في هذا املجال.

الدار البيضاء تـتكلم 
»لغة األشكال« 

شيلية،  جامعات  عدة  استضافت 
برنامج  إطار  في  وأنشطة  فعاليات 
بمناسبة  وضــعــه  تــم  غــنــي  ثــقــافــي 
العاقات  ــاء  إلرسـ  60 ـــ  ال ــرى  ــذك ال
والشيلي،  املغرب  بني  الدبلوماسية 
حـــيـــث ســـبـــق لــســفــيــرة املــمــلــكــة 
بسانتياغو، كنزة الغالي، أن تحدثت 
خال مؤتمر افتتاحي افتراضي حول 
الثقافة  الحضارات:  »حوار  موضوع 
واملــغــرب«  الشيلي  فــي  والسياحة 
اختارت  اململكة  سفارة  ))إن  وقالت: 
»عام املغرب في   2021 أن يكون عام 
عقود  ستة  بمرور  احتفاال  الشيلي«، 
الدبلوماسية  العاقات  إقامة  على 

بني البلدين((.
ويعد هذا املؤتمر، الذي تم تنظيمه 
الثاني  الحسن  جامعة  مع  بشراكة 
الشيلية  والجامعة  البيضاء  بالدار 
أول  سانتياغو،  دي  توماس  سانتو 
البرنامج  هذا  إطار  في  ينظم  نشاط 
احــتــفــاء بــالــعــاقــات املــمــتــازة بني 
أمريكي،  الجنوب  البلد  وهذا  اململكة 
املغربية،  الدبلوماسية  أعلنت  حيث 
في هذا السياق، عن تخصيص منح 
قصد  شيليني  طلبة  لفائدة  دراسية 
أكثر  للتعرف  املــغــرب  ــى  إل السفر 
وحضارتها  وثقافتها  اململكة  على 

العريقة. وتقاليدها 

جامعة  عميدة  أكدت  جانبها،  من 
أوليفيا  ــا  ــاري م تـــومـــاس،  ســانــتــو 
ــت بــمــبــادرة  ــي رحــب ــت ــارت، ال ــكـ ريـ
))الشيلي  أن  املغربية،  الــســفــارة 
التي  القيم  بينهما  تقرب  واملــغــرب 
البعد  من  الرغم  على  عنها  يدافعان 
الطلبة  أن  إلى  مشيرة  الجغرافي((، 
هذه  »يحيون«  الذين  هم  الباحثني 
التعارف  ويثرون  الثنائية  العاقات 

بني الشعبني.
وأعرب املشاركون في هذا املؤتمر، 
اآلداب  كلية  من  أســاتــذة  سيما  وال 
رغبتهم  عن  الثاني،  الحسن  بجامعة 
التعاون  تعزيز  في  قدما  املضي  في 

وتــبــادل  الشيلية،  الــجــامــعــات  مــع 
مثل  مجاالت  في  والبحوث  الخبرات 

وتدبير  والهندسة  البشرية  التنمية 
املوارد الطبيعية.

برنامج ثقافي يجمع بين المغرب والشيلي

 »Mine d’art« منذ 20 ماي الجاري، يحتضن رواق
شعيب  التشكيلي  للفنان  معرضا  البيضاء،  بالدار 
وسيستمر  األشكال«،  »لغة  موضوع  حول  شكايري، 

إلى غاية 8 يونيو املقبل.
ويقدم شكايري، من خال هذا املعرض، رصيدا 
إيــحــاء،  األكــثــر  التعبيرية  األشــكــال  بــني  يجمع 
االختزال  في  إغراقا  األكثر  الهندسية  والشذرات 
في  الجماعي،  املتخيل  من  املستوحاة  والتبئير 
والتجربة  الذاتية  التجربة  بني  كبرى  مصالحة 

املوضوعية.



سري

لم يسفر املجلس الوزاري، املنعقد مؤخرا، عن 
أي تعيينات جديدة فيما يخص الئحة الوالة 
وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء  والعمال 
مصادر مطلعة، أن الئحة كبيرة من املقترحات 
أسماء  وجـــود  تبني  بعدما  لــلــرفــض،  تعرضت 
»مدسوسة« لشخصيات لها عالقات وقرابات عائلية 
واملؤسسات  السياسية  ــزاب  األحـ رؤســـاء  بعض  مــع 
ترشيح  مــن  البعض  يخجل  لــم  حيث  العمومية، 
للملك من أجل التأشير عليها.أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

الكولونيل عبابو دون »بنج«معجزة استخراج رصاصة من عنق 
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العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

»نعم« لألخوة مع الشعب الجزائري، لكن »ال« للقرارات 
إلى  العسكر  تحول  أن  بعد  الجزائريين،  باسم  الصادرة 
المغربية إلخفاء  السيادة  تتطاول على رموز  »شبيحة« 
الداخلية، باستعمال أساليب منحطة إعالميا، وصلت إلى حد  العيوب 
التهجم على المغاربة وملكهم محمد السادس، في برنامج منحط)..( 
تنزيل  العسكر في  بعد أن شرع  الجنراالت،  ينهل فقراته من محبرة 
ابتداء  مخطط لالستيالء على اكفة المؤسسات المدنية في الجزائر، 

من محيط الرئيس وصوال إلى المؤسسات الوطنية، حتى لو تطلب األمر 
العودة للمتقاعدين القدامى)..(، وقد فرض على المؤسسات الجزائرية في 
األسابيع األخيرة التحرك ضد المغرب، وضد إرادة الجزائريين، ليطرح السؤال عن 
خلفيات تحرك قادة الجيش الجزائري بهذا الشلك، وفي هذا التوقيت)..(. 

إنهم  المغاربة..  يعرفها  التي  الجزائر  ليست هي  العموم، فهذه  على 
بإعالم  العالم،  عن  بعيدة  معزول،  حكم  تحت  معزولة  جزيرة  يصنعون 

وهمي.. ألم يقل العرب قديما »ما هكذا تورد اإلبل« ؟

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

السابق الرميد، تتعلق باستقرار وأمن البالد)..(. مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

بعض  تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 
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املــ
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ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

بعض  أصبح  ذلــك،  من  وأكثر  اجلــزائــر،  يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

مم املتحدة)..(.
الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايات لأل
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اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي )48 عدد(

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

تذكرت الزيارة التي كانت سابقة من نوعها، وسبق أن تحدثت 
عنها في مذكراتي التي سترى النور بإذن هلل قريبا على شكل 
مؤلف، والتي عهد لكم فيها بترؤس جلسة حقيقية ألقدم محكمة 
ولبستم  إسبانيني،  مع قضاة  املاء«  »محكمة  تسمى  العالم  في 
البدلة القضائية اإلسبانية وقمتم بالبت عالنية في تلك الجلسة 
الكنيسة منذ قرون، وملا  تنعقد في ساحة عمومية خارج  التي 
يعقدونها  كانوا  العرب  أن  لنا  شرحوا  ذلك،  سبب  عن  سألنا 
التقليد  ذلك  على  الحفاظ  ارتأوا  اإلسبان  وأن  املسجد  بجانب 
التاريخي رمزا الستقالل العدالة، وال زلت أحتفظ بصورة ذلك 
املنظر البهيج واملهيب أن ترى قاضيا من بالدك يترأس جلسة 
قضائية ويصدر حكما تاريخيا في بالد أجنبية كانت يوما ما 
والدين  العرق  لحمة  أعادت  القانون  وكأن سيادة  أجداده  بالد 

والتراب في األلفية الثالثة من العصر.
وفهمت ملاذا أعطى اإلسبان - ربما ألول مرة في التاريخ - شرف 
السلطة  باسم  حكم  وإصــدار  قضاء  لجلسة  أجنبي  قاض  ترؤس 

القضائية اإلسبانية في نزاع مائي.
وطلبت  العلمية،  النزهة  بهذه  برنار  سارة  استمتعت  وقد 
من  فزت  لقد  وقالت:  الكتاب  من  إليها  أهديتها  نسخة  مني 
وفزت  دمعة،  شكل  على  لي  ساغها  ماء  بقطرة  هيجو  فيكتور 
أنت من أستاذك ومعلمك ببحار وأحواض ومحيطات من املياه، 
قلوبنا بسيطة  تعلم،  كما  الفنانات،  النساء، وخصوصا  ونحن 
الحزن،  فيها  ذاقت  لحظة  كل  تنسى  الفرحة،  زارتها  لو  لدرجة 
فيها  ينكسر  التي  اللحظة  إال  املاضي  إلى  يتحول  شيء  وكل 
قلبنا تبقى حاضرة إلى األبد.. فقد أنساني كتابك حزن ضياع 

تلك الدمعة املساغة واملهداة لي من طرف فيكتور هيجو.
وقبل أن تودعني سارة برنار في هذه النزهة، سألتها: ماذا 
تعلمت من فكر فيكتور هيجو؟ فقالت: تعلمت منه الكثير ولذلك 
ال  فإننا  بسرعة،  ننسى  النساء  معشر  نحن  كنا  وإن  أحببته، 

ننسى ما تعلمناه من العظماء.
لقد تعلمت منه عبارات كان يخصني بها في موائد عشائه 
الهند  بحلويات  وجبنها  فرنسا  نبيذ  فيها  يختلط  كان  التي 
واإلنــســان  الطبيعة  عــن  الكثير  الــشــيء  تعلمت  ــا،  وأســراره
وفلسفة الحياة، وحتى عن املاء حيث قال: »حني تعيق مجرى 
في  املاء  مجرى  تعيق  وحني  السكتة،  تكون  الشريان  في  الدم 
النهر يكون الفيضان«، لذلك فنهر أستاذك وعلمه قد فاض علينا 
أن  العربي  أيها  تنس  وال  صفحاته،  إحدى  على  وقفت  عندما 
تستدعيني إلى نزهة أخرى في حدائق فكره، ودعني أذهب ألن 
وفي  اآلخر،  العالم  في  أننا  رغم  هناك،  ينتظرنني  صويحباتي 
انتظار الحساب ما زلنا ندافع عن حقوقنا، فقلت لها: خبريني 
ماذا أقول للمرأة في عيدها على لسان حبيبك فيكتور هيجو؟ 
فأجابتني: قل لهن أيها العربي: إن هلل جعل النساء جميالت، 

ولكن الشيطان هو الذي جعلهن مثيرات للفتنة. 
يبقى الحب كلمة حتى يأتي شخص ويعطيها املعنى.

نحن ال نحب أشخاصا كاملني، ولكننا نرى الكمال في من نحب.
عندما تتحدث إلى امرأة، فانظر إلى ما تقول عيناها.

وابتسامة  التفكير،  سماء  من  دمعة  وابتسامة:  دمعة  املرأة 
في حقل النفس.

أول الحب عند الفتى الحياء وأوله عند الفتاة الجرأة.
الرجل نسر يطير في الجو ويحكم كل ما تحته، أما املرأة فهي 

بلبل تغرد، وعندما تغرد هذه املرأة تحكم القلوب وتجبرها.
لقد قلت كل شيء يا سارة، بل قال هيجو  لها:  فقلت 

أيها العربي )أجابتني(.

نقطة ماء.. بني فيكتور 
هيجو واإدري�س ال�ضحاك
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شذى حسون تدافع عن نفسها 
وعن طريقتها في التضامن مع فلسطين 

االنتقادات التي طالت فئة كبيرة من الفنانني، 
الشعب  مع  تضامنهم  وطريقة  موقفهم  بسبب 
حسون،  شــذى  الفنانة  دفــعــت  الفلسطيني، 
أن  مؤخرا  »الحظت  قائلة:  عليها  التعليق  إلى 
والبلوغر،  والفنانني  املشاهير  من  كبيرا  عددا 
من  فئة  قبل  من  وشتم  كبير  تنمر  من  يعانون 
الناشطني واألشخاص، ألنهم يعيشون حياتهم 
حزنهم  عن  عبروا  فقط  وأنهم  طبيعي  بشكل 
على  بمنشورات  فلسطني  في  األوضـــاع  على 

حساباتهم بمواقع التواصل االجتماعي..«.
واستغربت الفنانة املغربية العراقية من هذا 

التهجم، مؤكدة أن »الفنانني لن يلغوا 
أنشطتهم وعملهم من أجل التضامن«، 
»هذا ال يعني أنهم لم يتأملوا  وتابعت: 

على ما يعيشه الشعب الفلسطيني«.
وأفادت حسون، أنها ومجموعة من 
على  حزينات  الفنانات،  صديقاتها 
قائلة:  طالهن،  الذي  والتنمر  الهجوم 
يتضامن  الــشــخــص  خــلــوا  ــاء  ــ »رج
بالقوة  ولــيــس  وضــمــيــر  حــب  بــكــل 

والغصب«.

تعين النجم  اليونسيف 
المغربي أشرف حكيمي 

بطال لحقوق الطفل 

عن تعيني  املـــغـــرب،   - يــونــســيــف  مــكــتــب  ــن  ــل أع
لحقوق  بطال  أشرف حكيمي،  الوطني،  العب املنتخب 
املنظمة  جــهــود هــذه  اخــتــيــاره لــدعــم  وتــم  الــطــفــل، 
املجال،  هذا  وكذلك شركائها في  املغرب،  العاملية في 
بالذكرى  االحتفاالت  إطار  وذلك في 
الخامسة والسبعني إلنشاء منظمة 

األمم املتحدة لحقوق الطفل.
يلعب  الـــذي  حكيمي  واعــتــبــر 
ميالنو  أنتر  فريق  بتألق ضمن 
إيطاليا  بطولة  بلقب  معه  وتــوج 
بــأنــه   ،2021 ــي  ــحــال ال لــلــمــوســم 
جانب  إلى  بالوقوف  جدا  فخور 
الــيــونــيــســف ودعــــم الــجــهــود 
ــى تــعــزيــز حــقــوق  ــة إلـ ــي ــرام ال
أزمة  ظل  في  أنه  الطفل، مبرزا 
تمر  »كورونا«  فيروس 
الــبــشــريــة بــأوقــات 
ــة)..(،  ــ ــب ــ ــي ــصــ ــ ع
وأن األطـــفـــال هم 
األكـــثـــر تــضــررا 
هذا  تداعيات  مــن 
الوباء)..(، وبالتالي، 
فمن واجب الجميع دعم 

قضيتهم.

تكريم الفنانين 
الجم والعمري في مكناس

الجمعة  غــد  ــوم  ي مــن  ــداًء  ــت اب
يونيو  فاتح  غاية  وإلى  ماي   28
»العرض  جمعية  تنظم  املقبل، 
الشركة  مــع  بالتعاون  الــحــر«، 
ــة والــتــلــفــزة  ــإذاعـ الــوطــنــيــة لـ
مع  وبشراكة  الثانية،  والقناة 
مــجــلــس جــهــة فـــاس مــكــنــاس، 
وجماعة مكناس، ووزارة الثقافة 
ــطــاع االتــصــال(،  والــشــبــاب )ق
الدورة العاشرة ملهرجان مكناس 
ستقام  التي  التلفزية،  للدراما 
جميع  اتخاذ  مع  رقمية  بطريقة 
الوقائية،  االحترازية  التدابير 
وتنقل على صفحة املهرجان عبر 

»الفايسبوك«.
املــهــرجــان،  إدارة  واخــتــارت 

التي كانت  الدورة،  خالل هذه 
املاضية،  السنة  أجلت  قــد 
املقتدرين،  النجمني  تكريم 
ــني مــحــمــد الــجــم  ــان ــن ــف ال
نظير  الــعــمــري،  ومليكة 

ــاه مــن  ــ ــديـ ــ مــــا أسـ
لــحــظــات رائــعــة، 
فنية  وخــدمــات 
للدراما  ممتعة 
الــتــلــفــزيــونــيــة 
عبر تألقهما في 

الكثير من األعمال.
ــارك فـــي هـــذه الــــدورة  ــشـ ويـ
ســتــة عــشــر عــمــال تــلــفــزيــونــيــا 
واملسلسالت  األفــالم  بني  موزعا 
الوطنية:  الــقــنــوات  إنــتــاج  مــن 
واألمازيغية  والثانية  ــى  األولـ
ــتـــي تــعــالــج  و»الـــعـــيـــون«، والـ
واملواضيع  القضايا  من  فيضا 
تخصص  ــا  ــم ك ــة،  ــي ــاع ــم ــت االج
الدورة ندوة فكرية مهمة بعنوان 
الصغيرة«  للشاشة  كتابة  »أي 
تساؤالت  عــدة  يثير  كموضوع 
لهذا  الجمالي  البعد  من  انطالقا 
البعد  ــى  إل الكتابة  مــن  الــنــوع 
ــصــادي، واإليــديــولــوجــي،  ــت االق

والسوسيوثقافي.
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الفرنسية  الحكومة  سارعت  عندما 
األســاســي  للمطلب  االســتــجــابــة  ــى  إل
امللك  جاللة  بــإرجــاع  املــغــرب،  لشعب 
املنفى  مــن  وعائلته  الخامس  محمد 
ولبت   ،1955 نونبر  فــي  السحيق، 
أعقاب  في  التام،  باالستقالل  مطالبه 
فإنها  ــیــبــان«،  ل ــكــس  »إی مــفــاوضــات 
في  مستعجلة  األولــى  بالدرجة  كانت 
اندلعت  الــتــي  ــثــورة  ال إطــفــاء جـــذوة 
خطر  من  والحد  اإلفريقي،  بالشمال 
تعتبرها  كانت  التي  للجزائر  فقدانها 
الفرنسي«،  التراب  من  يتجزأ  ال  »جزء 

ــى هــلــعــهــا مـــن تــعــريــض  ــ إضـــافـــة إل
حيث  ــونــس،  وت بــاملــغــرب  مصالحها 
في  متمثال  االستعماري  التواجد  كان 
يعيش  كــان  الــذي  االقتصادي  النعيم 
ــأراضــي،  ــون ل ــالك فــيــه املــعــمــرون امل
وعندما  والشركات،  املعامل  وأصحاب 
قبلت الدخول في مفاوضات مستعجلة 
املغاربة  تمتيع  بني  التوازن  تستهدف 
االعــتــدال  بعني  والنظر  باالستقالل، 
املغرب،  في  الفرنسية  املصالح  ألرباب 
سارت  فقد  الزمن،  تسابق  كانت  فإنها 
ــيــة، على  املــغــرب الــوطــنــيــة  ــة  ــحــرك ال
الخصوص، بسرعة لم تكن في حسبان 
ضباط  وال  االستعماريني،  الــخــبــراء 

الفرنسية.  االستعالمات 
ولكن الدوامة التي دخل فيها املغرب 
بكثير  أســرع  كانت  االستقالل،  غــداة 
الفرنسية،  الحكومة  تتوقعه  كانت  مما 
أيديها،  من  الزمام  أفلت  ما  سريعا  إذ 
في  وصــغــارا،  كبارا  املغاربة،  ودخــل 
تاريخ  له  يشهد  لم  الزمن  مع  سباق 

املنطقة مثيال. 
وكان جيل االستقالل، شيبا وشبابا، 
وهم الذين سبق أن »رأوا صورة ملكهم 
شــوارع  مخترقا  يــرونــه  الــقــمــر«،  فــي 
مقتنعا  األعناق،  على  محموال  مدنهم 
واالستقالل  حقيقة،  أصبح  الحلم  بأن 
شيء  وكل  األيــدي،  متناول  في  أصبح 
تتالحم  أن  ــرو  غ فــال  ممكنا،  أصــبــح 
الجهود، لكسب الزمن الضائع، واملشي 
تلك  في  املغرب  وعــاش  أكبر،  بسرعة 

الفترة ضربا من ضروب الخيال. 
أن  بعد  الفرنسيني،  أمــام  يبق  ولــم 
اللجوء  إال  أيديهم،  من  الزمام  أفلت 
الفرقة  عناصر  ــث  وب املــنــاورة،  ــى  إل
والــتــشــتــيــت، ووضـــع لــغــم أمـــام كل 
نــشــاز وسط  ــث صــوت  وب ورد،  بــاقــة 
قواعد  وتلك  الشعبية..  السمفونية 

لم  وقــتــهــا  املــغــاربــة  أن  لــوال  اللعبة 
ــم، عــارفــني  ــه ــوا، بــحــكــم ظــروف ــون ــك ي

بأصول اللعبة إال نزر يسير منهم. 
وكانت شخصية امللك محمد الخامس 
بمثابة صمام األمان لوضعية مرتبكة، 
الجماهير،  حــب  هــو  الكبير  رصــيــده 
الفوضى  لهب  فكان  الجميع،  وثقة 
ــده، وحــمــاس  ــ يــخــبــو بـــإشـــارة مــن ي
توجيهه،  من  بكلمة  يعتدل  التطرف 
من  لنظرة  تهفو  كلها  القلوب  مثلما 
الصراع  ظــروف  كانت  وفيما  عينيه، 
وظــروف  االستقالل،  أجــل  من  الكبير 
قد  ومدغشقر،  كورسيكا،  في  املنفى 
الحسن،  موالي  عهده،  ولي  من  جعلت 
أهلت  فــذا،  ومفاوضا  بارعا  سیاسيا 
ظروف حزب االستقالل، وهو الذي كان 
مهام  تسلمت  التي  الوطنية  الحركة 
معتدلة  بمشاركة  الجماهير،  تأطير 
لبروز  واالستقالل،  الشورى  حزب  من 
والدهاء،  الــوزن  متفاوتة  شخصیات 
وزنا  أثقلها  أن  في  اثنان  يتنازع  ال 
املهدي  اسمه  كــان  مفعوال،  وأكثرها 

بنبركة.

كان  السريع،  السير  مواكبة  وفــي 
يشهد  الخامس،  محمد  املرحوم  امللك 
الجيش  من  ضابط  تواجد  قــرب  عن 
ــيــاوور«،  »ال بمهمة  يقوم  الفرنسي، 
في  فائقة،  بسرعة  أيضا  هــو  يسير 
حدود  في  ولكن  والوفاء،  الوالء  طرق 
هلل،  رحــمــه  فــكــان  الــثــانــويــة،  مهمته 
يــســمــيــه: »الـــســـرجـــان«، وبــعــد مــدة 
أصبح  اسمه،  عرف  أن  وبعد  طويلة، 
ورغم  الحيحي«،  »السرجان  يسميه 
أن »السرجان« كان من رتبة »كابتان«، 
تسميته  على  العظيم  امللك  تعود  فقد 
يوما  األخير  هذا  دعا  مما  بالسرجان، 
القائد  العهد،  بولي  االستنجاد  إلــى 
الجديد للقوات املسلحة امللكية، موالي 
الحسن، مترجيا أن يحظى لدى السدة 
الحقيقي،  باسمه  بتسميته  العالية 
ورتبته الحقيقية، »الكابتان أوفقير«. 

غــداة  املــغــرب  أوضـــاع  كانت  هكذا 
السياسي  الشارع  ولكن  االستقالل، 
لم يكن مغمورا إال بالحب املتبادل بني 
العرش والشعب، ولم يكن أحد يعرف 
شيئا عن »السرجان الحيحي«، إال أن 
جيل االستقالل كان يعرف وبدأ يعرف 
تارة  السياسي،  التأطير  اسمه  شيئا 
للمحافظة  الشعبية  التشكيالت  باسم 
افتتاحيات  عبر  وتــارة  النظام،  على 
أول  تنظيم  عبر  وأخـــرى  الصحف، 
ولكن  األمية،  ملحاربة  شعبية  عملية 
تعرف،  تكن  لم  الشعبية  الجماهير 
األيام  به  حبلت  الذي  الصراع  حقيقة 
بني »السرجان الحيحي«، أو »الكابتان 
أوفقير«، وبني الدينامو املحرك لحزب 

االستقالل، املهدي بنبركة. 
املغربي،  العاهل  علم  إلى  نما  ولقد 
هذا الذكاء الزائد، والوطنية الصادقة، 
بنبركة،  املهدي  عند  الجبارة  واإلرادة 
وطني  مجلس  أول  أســس  وعــنــدمــا 
االجتماعي  للتوازن  كإطار  استشاري 
للهياكل  وكلبنة  باملغرب،  والسياسي 
إلى  يــتــوق  ــان  ك الــتــي  الديمقراطية 

اتـــجـــاه حــزب  أن  ــم  ــ ــهــا، ورغ ــامــت إق
أقلية  يشكل  نسبيا  كــان  االستقالل، 
ــي ذلـــك املــجــلــس، الـــذي راعـــى كل  ف
القوات األخرى املتواجدة بالبالد، فإن 
بأن  أوصــى  الخامس  محمد  املرحوم 
ألول  رئیس  أول  بنبركة  املهدي  يكون 
مجلس استشاري مغربي، وبذلك كرمه 
ووضعه على منصة االنطالق، وفعال، 
املسؤولية،  مستوى  على  الرجل  كان 
املغاربة،  كسائر  كــان،  املهدي  ولكن 
يسير بسرعة تفوق الوصف والخيال. 
في تلك املرحلة، التي كانت مطبوعة 
بالتالحم الصادق والبديهي بني امللك 
املهدي  كان  املتحرر،  والشعب  املحرر 
الــوضــوح،  بحتمية  واعــيــا  بنبركة 
إرساء  مرحلة  خالل  الرؤيا،  وبجالء 
لذلك  املستقلة،  املغربية  الدولة  أسس 
برع في توثيق عرى الحاضر بالحلول 

واضحا  فكان  واملستقبلية،  الحاضرة 
التي  األســاســيــة  للنقط  طــرحــه  ــي  ف
طــوال  ســنــوات  ــدى  م على  سترتبط 

بالواقع املغربي: 
أوهلا: امللكية الدستورية. 

ثانيها: إتمام الوحدة الوطنية. 
ثالثها: إطار االختيارات العقائدية.

االستشاري  املجلس  أمــام  وألقى 
متمتعا  رئيسا  بصفته  الــوطــنــي، 
فيه  حدد  خطابا  الصالحيات،  بكل 
ــرب، فــي صبح  ــغ مــواقــف شــعــب امل
الثالثة.  النقط  هذه  تجاه  استقالله، 
قال  األولــى  بالنقطة  يتعلق  ففيما 
بالنسبة  اخــتــرنــا  ))لــقــد  خطابه:  في 
لــلــمــجــال الــســيــاســي، حتــت قــيــادة ملكنا 
حمــمــد اخلــامــس، بــنــاء الــدميــقــراطــيــة 
يف إطـــــــــار  مـــلـــكـــيـــة دســـــتـــــوريـــــة، وحنــــن 
تــتــحــدد  املـــؤســـســـات  قــيــمــة  أن  نــعــتــقــد 

باهلياكل اليت تقوم عليها((. 
أكد  الثانية،  بالنقطة  يتعلق  وفيما 
الخطاب:  نفس  فــي  بنبركة  املــهــدي 
خلف  قد  االستعماري  النظام  ))إن 
اجليوش  كوجود  املشاكل،  من  عــددا 

التي  احلدودية  والنزاعات  األجنبية، 
اللتني  وإسبانيا،  فرنسا  مع  تواجهنا 
وفقا  القرن  بداية  يف  املغرب  اقتسمتا 

اإلمبريالية((.  ملصاحلهما 
أما فيما يهم االختيارات العقائدية، 
الرجل،  عند  النظر  بعد  هنا  ونالحظ 
الفرنسي  االستعمار  ))إن  قــال:  فقد 
الذي  الوضع  استغل  قد  واإلسباني 
خالل  املــغــرب  يف  اإلســـالم  عليه  كــان 
فترة العزلة، حيث كان املغرب أبعد ما 
ولذلك،  احلقيقي،  اإلسالم  عن  يكون 
اجلمود  هذا  االستعمار  استغل  فقد 
من  إيديولوجية  واجهة  منه  وجعل 
للقدرية  والــدعــايــة  التبشير  ــل  أج
ــاب املــغــرب  ــب واالســـتـــســـالم، لــكــن ش
وباتصال  ــالم،  اإلس هذا  عن  ابتعدوا 
أرجاء  التي عمت  التجديد  مع حركة 
إسالم  معالم  بدأت  اإلسالمي،  العالم 

قوي وحقيقي تظهر يف املغرب((. 
الرئيس  بــنــبــركــة،  املــهــدي  ولــكــن 
بعض  رئاسة  في  والعصبي  املتزن، 
يتحول  ما  سرعان  كــان  الجلسات، 
بمجرد الدخول إلى مكتبه، من سيادة 
الرئيس إلى الرحى السياسية الدائرة 
معاملته  في  رحمة  وال  توقف،  بدون 
لــأشــخــاص، ومــا إن  لــلــظــروف وال 
قليلة حتى كان جشع  مضت أسابيع 
بتالبيبه،  أخذ  قد  والتسيير  الحكم 
وأصبح الرجل اآلمر والناهي، واملقرر 
الذي  الوحيد  وهو املسؤول  واملنفذ، 
في  اثنني  مكتبني  على  يتوفر  كــان 
غرفة واحدة، واحد لأوراق وامللفات، 
والثاني للتلفونات التي كانت تتعدى 
العشرين خطا في مكتبه، وكان بارعا 
بسرعة  واإلجــابــة  استعمالها،  فــي 
غريبة على كل واحد منها، وكثير هم 
الذين كان يتركهم معلقني في االنتظار 
تعليماته  يعطي  كان  فقد  الخط،  على 
في خط لوزير، ويأخذ معلومات على 
افتتاحية  ويملي  مدير،  من  آخر  خط 
عليها  ويــرد  آخــر،  خط  على  »العلم« 

الفرنسية  باللغة  افتتاحية  بإمالء 
والخطوط  ــالل«،  ــق »االســت لــجــريــدة 
أنشطة  لتتبع  مخصصة  األخـــرى 
وأجهزة  للشغل،  املغربي  االتــحــاد 
السياسية  واألحـــــزاب  املــقــاومــة، 
الكشفية،  ومــنــظــمــات  ــة،  ــيـ األوروبـ
غير  وتتبع  الــشــبــاب،  وتنظيمات 
السلطة،  ــال  رج لتعيينات  متوقف 
اجتماعات  يحضر  كــان  مــا  وكثيرا 
االستقالل  لحزب  التنفيذية  اللجنة 
ويتدارس  التلفوني،  الخط  بوساطة 
مع أعضاء اللجنة السياسية للحزب، 
وأغلبهم في الدار البيضاء، ما يرتئيه 
من ردود فعل تجاه الزعامة التي كان 
في  للحزب، مجتمعة  يسميها رجعية 
مكتبه،  كان  لقد  التنفيذية..  اللجنة 
أصبح  ــذي  ال »املامونية«  قصر  في 
اليوم وزارة للعدل، عبارة عن مصنع 
وجحيم  للمراقبة،  وجهاز  لأفكار، 

بالنسبة ملن كانوا يشتغلون معه. 
في هذه الظروف، قدر لي أن أعرف 
ــمــا كــنــت قبل  املــهــدي بــنــبــركــة، ورب
محصاة  مجموعة  مــن  واحــدا  ــك،  ذل
الشباب  مــن  األصــابــع  رؤوس  على 
املــتــحــرك، فــقــد كــنــت وقــتــهــا أصــدر 
إحــدى  ــت  ــان وك ــد«،  ــاه ــش »امل مجلة 
املغربية  ــجــالت  امل ــل  وأجــم أوســـع 
ــرب،  ــغ ــالل امل ــق ــي واكـــبـــت اســت ــت ال
الشعبي  الــحــمــاس  بحكم  مــدفــوعــة 
ــداث عــبــر االهــتــمــام  ــ ملــســايــرة األحـ
البالد،  محرر  امللك  جاللة  بأنشطة 
حزب  الكبير آنذاك،  الحزب  وأنشطة 
ينظر  الجميع  كان  حيث  االستقالل، 
الفاسي،  عالل  املرحوم  الزعيم  إلى 
ملاذا  أفهم  لم  أنني  إال  تقديس،  نظرة 
جريدة  صفحات  على  يوما  هوجمت 
»الشباب«،  تسمى  كانت  أسبوعية 
عبد  املرحوم  الصحفي  عليها  يشرف 
الرحمان السايح، الذي هاجمني رغم 
وعندما  مبرر،  وبــدون  له،  صداقتي 
باملهدي..  باالتصال  نصحني  سألته، 
بنبركة  املهدي  أن  عرفت  فقط  وقتها 
كانت له أيضا اليد الطولى في إمالء 

افتتاحیات جريدة »الشباب«.

في قلب الصراع مع المخابرات العالميةالحلقة 02

»بني ال�سرجان احليحي«.. واملهدي بنربكة

يتبع

قضية املهدي بنبركة بقيت سّرًا غامضًا رغم انقراض ما يقارب ستة عقود ىلع اختفاء هذا السياسي الكبير،
 ولكن اختطاف بعض املسؤولين املباشرين، أسهم يف إرسال بعض األضواء ىلع جوانب مظلمة، مما كشف عن نوعية أجواء)...( 

القضية التي بقيت ماثلة كالطود، من جيل الستينات إلى اليوم.
والسلسلة التي تنشرها لكم »األسبوع« اليوم وبشكل حصري، ُمستخرجة من أوراق تركها مؤسس جريدتنا الراحل مصطفى العلوي،

 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
ما يكفي من البيانات والصور، والوثائق واملراجع، وهي األوراق نفسها التي نقدمها لكم وللتاريخ، ضمن حلقات »الحقيقة الضائعة«.

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي

الراحل مصطفى العلوي يجلس بجانب عبد الله إبراهيم، ويظهر في الصورة المهدي بنبركة يفترش األرض


